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V akansiewerk 
•n Bekende sakeman van Ger

miston. mnr. T. Pretorius, bi•ed 
vakansiewerk aan P .U.-studente 
aan. 

Hy bet studente van verskeie 
koshulse toegespraek en gese 
dat bardwerkende studente tot 
RSOO in die Desem'ber-vakansie 
kan verd~an. 

Belangstellendes kan skryf aan 
mnr. Pretorius, Kerkstraat 2, 
Sunnyridge, Germiston. 

HOE LANK NOG? 
So lyk dlt wanneer die studente 
klas tae stap. Hoe lank sal dlt 
nog so aangaa.n? 

- foto: Fotokun.s. 

Administratiewe 
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warboel vertraag 
'n Adm.inistratiewe warboel, die probleem van die ver- b b 

kryging van grond van die Onderwyserskollege by die Provin- rug 0 u 
siale Administrasie en 'n gebrek aan fondse van die Stadsraad 

- dit alles is faktore wat die bou van 'n spoorwegoorgang by Dit is nodig om die koste van punt is dit wenslik en nooqsaak-

Meyerstraat ernstig vertraag. 
Uit enkel'a statlstieke van die 

Staslemeester verkry, blyk dit 
dat die twee spoorlyne daagliks 
'n verkeer van 70 treine en 
soms meer dra. Treine kruis 
mekaar dikwels by die oorgang. 
In die afgelope paar jaar bet 
daar reeds verskeie ongelukke 
by die oorgang plaasgevind en 
verskeie lewens Is geeis. Die 
spoor word daagliks m instens 
5,000 keer gekruis -en krulsing 
word bemoeillk deur:dat die uiL 
slg deur Cachet-stasle versper 
word. Die stasiem·eester bet sy 
besorgdheid ultgespreak oor stu
dente wat die spoor op 'n ander 
wyse as by die bestaand·a oar
gang kruls. 

Mnr. Louis le Grange, L.V. 
vir Potchefstroom, bet hi 'n on
derhoud die volgende inligting 
verstrek: die Santrale Regering 
het 'n spesiale komitee vir die 
uitskakeling van padoorgange 
wat ressorteer ond·ar die Depar
tement van Vervoer. In die ver-

lede Is 'n balf-miljoen Rand per 

ELF BOME IN 
Het u a! ooit elf doringbome 

teegekom, eweredig gespasieer 

in 'n ry, sonder dat dit met 

voorbedagte rade daar geplan t 

is? 

In 'n ondel:'boud met prof. A. 

P Goossens, oud-boogleraar in 

plantkunde e.an die universiteit, 
h:at by so 'n verskynsel op die 
kampus uitgewys 

jaar best-ae aan die uitskakeling 
van padoorgange. DDie munisl
palltelt van 'n dorp soos Potch. 
efstroom moet ].;li% van die kos
te dra, terwyl di•e komitee vir 
die res verantwoordelik Is. 

GOEDGEKEUR 
Die komltee bet reeds in Ju

lie vanjaar die uitskakellng van 
die Meyerstraat-oorgang In be
ginS'al goedgekeur. Daar moet 
nou slegs met die Stadsraad 'n 
formele ooreenkoms gesluit word 
en die kosteverboudlng bepaal 
word. Die bou van 'n brug is 
op dh wei'kprogram van 1969-
1970. Daar kan dus reeds aan. 
staande jaar met die bouwerk 
begin word. 

Die SU!,dsklerk, mnr. Olivier, 
bet egter die probJoeme van die 
Stadsraad om die grond wat vir 
die bou van 'n oorgang Itodig 
sal wees, te bekom gastel . Vol
gens mnr. Olivier is dit nodLg 
om 'n gedeelte van die ·grand 
van die P .O.K. van die Pro
vinsiale Adminlstrasie te verkry. 

'N RY ... 
bou was qirek langs die karee
bome wa.a.r die kennisgewing
borde nou staan. Hlervandaan 
het die ge>bou in 'n westellke rig
ting gestrek. 

Op die westelike booek het 'n 
ou doringboom gesta.a.n. So bet 
dit dan gebeur dat wanneer die 
doringboom saad gevorm het, 
dit in die geutc van die plant
kunde. gebou, wat vlakby ge
staan bet, g aval bet en deur die 
reenwater weggevoer is 

die oorgang laag te hou omdat lik dat 'n brug so gou moontlik 
daar ook and·ar oorgange is wat 
uitgeskakel moet word. Die ver
kryging van grand by die On
derwyserskollege sloer as gevolg 
van administratiewe probJoeme 
en brlefwisselin.g. Die departe
ment van vervoer is by magte 
om grond te ontoaien maar die 
Stadsraad moet die toestemming 
van die Adminlstrateur verkry. 
'n Ander probleem van die 
Stadsraad Is om die nodige fond
se te kry om bulle deel tot die 
koste vir die bou van 'n oor
gang by te dra. Die Stadsraad 
bet bale ander finansiel·a verplig
tinge, maar staan nog by sy be
sluit om aile oorgange ult te 
skakel en wag net om voldoen
de fondse tie ):lekom. 

Mnr. Callie Coetzee, voorsitter 
van die Studentera.a.d, bet In 'n 
onderboud gese dlt is snaaks 
dat daar nie bai•e meer onge
lukke piaasvind nie, as in aan
merking geneem word boeveel 

studente van die oorgan.g ge

bruik maak. Uit stud•ante-oog-

gebou word. Hy wil die vertroue 
uitspreek dat die instansies wat 
by die saak gemoeid is die ·erns 
van die saak sal besef en dat 
daar so gou moontlik werk mee 
gemaak sal word . 

Safaripakke 
asseblief? 

Die dellkat-a punt van klere
drag bet op die monsterverga
dering wat verlede Woensdag 
gehou is, 'n lewendige, dog ge
moedelike bespreking uitgelok. 
Die bitte van die Was-Trans
vaal is onder di•e aandag van 
die Studenteraad gebring. 

Die felt dat 'n )angbroek, das 
en baadjle nie tipies Suid.Afri
kaan.s Is nie, maar earder En
gels, is ook geopper. 

'n Mosie dat die owerbeid ver
soek word om safaripakke as 
kleredrag toa te laat, is een
parig aanvaar. 

CEKOM OM TE BL Y • • • 

Die voortjie waarin die reen
water weggevoer is, het !Il 'n 
suidelike rigting - die rigting 
van die Hoofgebou geloop. 

Prof. Goossens vertel dat by 
een oggend in 1933 die rytjie 
klein doringboompies opgemerk 
het. Soos die sade deur die wa
ter afgevoer is, bet dit in 'n 
amper-ry opgekom - van die 
hoek van die buidige Studente
raadskantoor tot by die voor
deur van die Totiussaal . 

Prof. Goossens se dat by da. 
d·alik sy jong opdrag gegee bet 
om 'n lyn langs die boompies 
te span. AI die boompies wat 
aan die lyn geraak bet, is be.
bou terwl die ander verwyder 
is. Later het prof Goossens self 
die oorblywende boomples ge
spasieer, totdat elf oorgebly h:et 
- die elf wat vanda·g uitgegroei 
en netjies in 'n ry daar staa.n. 
Hulle bet wel toevallig gekom, 
maar gekom om· te bly. 

GESKENKE 
POTTEBAKKER-Y 

A. VORSTER 
APTEEk 
Och'On-gebou, 
Lombardstraat. 

VII VIHHIGE 
AFLEWEIIHG 

SKAKEL 7f174. 

Nr: 20. 

Daar het jy dit 

Geklasifiseerde 

advertensies 
Die Adverten.sl.eburo · wU dlt 

graag onder die aandag van Die 

Wapadlesers bring dat gekla. 

slfiseerd·a aldvertensies ·aanvaar 

word vir plaaing. 

As da.a.r iemand is wat bv. 

boeke bet om te vel'koop, qf op 

soek is na iets om te koop of 

te ruil, kan bulle in Die Wa

pad adverteer. 

Die tarief is soos volg: 25c 

vir die eerst:a tien woorde of 

minder en da.a.rna 2c per woord. 

Betallng geskied kontant by ln

diening van die e.dvertensie 

Advertensies moet in drukskrlf 
of geUk in bussie 7 (die van 
die Advertensieburo) te.same met 
die geld geplaa.s word, vergeael 
van 'n aparte vel papier met dle 
naam en adres van 41e adver
teerder. Prof. Goossens vertel dat die 

oorspronklike plantkunde-gebou 
(1923-1941) 'n sinkgebou was 
in die omgewing van die buidi
ge Studenteraadskantoor. Dit 
was 'n lang, enkelverdieping ba
rak-konstruksie wat min of 
rr:eer in 'n oos. wes rigting ge
staan bet. 

Di·a oostelike kant van die ge-
JUWELE ~~;;;.;.,.....;i;.~ 
KOPER WARE 

I 
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Voor in die Wapad brand 'n 1ig • • • 
STUDENTEPROTES? 

Geen 
ondermyning 

Aan die student word bale 
vryhede geoorloof en word baie 
studente-ak!!ies bloot as studen. 
tepret baskou, waaroor die pu
bliek heerlik kan lag. Kom dit 
egter by landsake wat op on
dermyning neerkom, is dit 'n 
perd van 'n ander kleur. Hier 
moet die student bale versigtlg 

STEFAN GROENEWALD 

optree, vera). teenoor die rage
ring van die dag. Daar moet 
ontlhou word dat ons universl
teite groten'Cieels deur subsidies 
van die sentrale regering aan 
die gang gehou word. 

'n Student gaan na die univar. 
siteit om te studeer en hom der
halwe vir die latere lewe te be
kwaam Dlt .IS dus sy pllg om 
sy studies eerste t;a stel en hom 
te weerhou van alles wat moont
lik daarmee kan bots. Hy is ge
Mgtlg om aan 'n politieke party 
te behoort, maar dan word daar 
van hom verwag dat by, veral 
wat landsake betref, hom te ai
le tye waardig sal gedra. 

Om 'n betoging oor landsak·a 
te hou, strek die student en sy 
universiteit nie tot eer nie. Hy 
kan eerder sy invloed by die 
stembus laat geld, of mlsklen 
selfs die polltieke arena betree. 

Om die unieke posisie wat 'n 
student bek1ee nie in diskrediet 
ta bring nle, behoort enlge voor. 
nemende betoger homself dus 
deeglik te besln, soda.t hy nle 
sonder meer deur die stroom 
meegesleur word nie. 

Regte lcanale 
Hlerdl.e onderwerp dek 'n 

baie wye studieveld ·an kan nle 
meteens afgemaak word nie. 
Hler volg egter net •n paar ge
dagtes In die verband. 

Op die vraag of studente 'n 
reg bet tot protes, kan onom
stootlik ,ja" geantwoord word, 
maar nie sonder VilOrbehoud nie. 
Eerstens moet die woord protes 
In sY korrekte verband verstaan 
word. Hiermee word geensins 
bedoel rewoluslonere optrooe ge
paard met anargle nie, maar 
verset op reformatoriese wyse, 
met ander woorde deur gebruik
maklng van die kanale wat daar 
gestel is• vir onder meer hierdie 
doel. Daar die woord prota5 nou 
In die korrekte perspektlef ge
plaas is, kan verder gegaan 
word en konstateer word dat dit 
nie slegs elkeen se demokratie. 
se reg Is om te kan protesteer 
nie, maar selfs sy demokratiese 
pllg. 

Daar is onlangs in Suid-Afri
ka ,betoglngs" gehou aan sekere 

Engelstallge universiteite teen 
wat bulle beskou as inbreuk
making op akademiese vrybeid 
en veral skending van dl•a outo
nomiteit van die universiteit -
,defending the principles of 
academic freedom and univ.ersity 
outonomy." 

METODES 
Wat die metode van bul pro. 

tesvoering betre:t:, kan ,,sit-Ins" 
en protesoptogte lang-s die stra
te beswaarllk as die beste meto
d•a beskou word. En verder is 
die w.elering tot aanstelllng van 
'n Bantoedosent op 'n blan•ke 
universitelt deur die staat geen 
regverdlgingsgrond vir studente 
om, soos bulle dit noem, 'n .,law· 
ful protest" te bou nie. Die 
staat bet die reg om wanneer 
daar In stryd met sy beleid op. 
getree word (en by deur wetge
wing gamagtlg word) in te 
gryp. Dit op sigself is geen 
skending van die universitelt as 
outonome llggaam nle. Hoewel 

'n damokratiese land die reg 
daartoe, mits so 'n protes (i) 
langs die regte kanale geskled; 
(ii) nie met anargie gepaard 
gaan nie; (iii) nle rewolusioner 
nie maar reformatories van aard 
is, en (lv) dit die enlgsb oor
blywende metode Is om te volg 
aangesien aile pogings tot on· 
del'handelings, ens. nie vrugte 
afgewerp bet nie. So 'n verset 
moet natuurlik binn.e die terrein 
van die student as opvO'edeling 
aan die universiteit val. 

Gesien in die lig van die Cal· 
vinistiese gesagsbeginsel, Is dit 
moeilik om te glo dat die Afri· 
kaanse student llom ooit aan 
protesvoering op skandelike wyse 
sal skuldig maak. 

Jy mag 
protesteer 

Oor dta hoof van hierdie etel
llng bang 'n groot vraagteken, 

SOMMIGE STUDENTE het 'n mening. Ander bet 
nie 'n mening nie, maar wil dit lug. Hi~rdie is ?ie 
eerste allewering van 'n gereelde menrngsrubrtek 
- studentemening. 

Meninghebbendes is gewoonlik die leiers. 
Diegene wat 'n gesonde siening .het, wend . hul 
opinis aan tot vrug vir hul samelewmg vol menrng
loses. Andere gebruik die lee siele wat hul me
ningloosheid wil lug, om by ~yse van g_eweld, .sta
king, optog of plakaat~waa1~ry hul e1e . menmgs 
tasbaar uit te druk. In d1e butteland het dtt ontset
tende afmetings afgeneem - plaaslik he dit begin 
kop uitsteek. Ons moet ons besin oor die reg van 
studente om te protesteer en oor die wyse waarop 
dit gedoen moet word as dit geregverdig is. 

die universitelt op sy terrein 
outonoom is in 'n sekere sin, is 
di·a universiteit nie absol.uut soe
werein nie, en vanw.ee sy ver
vlegthaid met ander samele
wingsvel'bande in die sosiale 
struktuur bv. kerk, skool en 
staat, kah die universiteit wei 
berlspe word as hy terreinoor. 

JOHAN KRUGER 

skryding pJeag op 'n gebied van 
'n ander samelewingskring. Selfs 
al word die universitelt se outo
nomiteit binne eie kring ga
skend., is die student in sy 
hoedanigheid as opvoedeling aan 
die universitelt streng gesproke 
glad nie geregtig om daaroor 
te protesteer nie, want so 'n 
,geval val blnne die terrein van 
die universiteitsowerhede. Die 
student in sy boedanigheid as 
onderrigontvangende kan slegs 
sy regte in hierdie verband op
eis en laat afdwing, sonder om 
anarglsties te wees in sy optra
de. 

Wanneer studente dus wil pro
testeer (in die sin van die 
woord soos hierbo gestel) bet 
hul, soos enige ander burger in 

'n vraagteken wat toegeskryf 
kan word aan <lie v.erkeerde 
konotasie wat aan die woord 
, protes" gebeg word. Om te 
se dat ek die reg bet om te 
protesteer, is 'n stelling wat 
geensins in die lug hang ni·a. 'n 
Agtergrondskildering is nodlg 
om die saak in die regte per
spekti-af te slen. 

'N PAAR FLITSE 

* Daar bestaan 'n getal same
lewingskrlnge naas mekaar, 
elkeen met 'n eie struktuur, 
roeping en sO'awerein in eie 
krlng (kerk, skool, staat, 
universiteit). 

* Binne elke kring moet orde 
beers en daarom is 'n ge
sagsvel'houding inherent (ge
sagdraer en onderaan) . 

* Pie grond van hierdie gesag 
le in die amp wat <taur God 
daar gestel is. Eerbiedlging 
van die gesag is dus 'n eer. 
blediging van God en nie die 
mens nie (geen volkswil of 
dlktatorskap nie) . 

* Die gesag van 
wingskring is 
daardie kring 
tot staatsake) . 

'n samele
beperk tot 
(Staatsgasag 

Nou kan verder oor die reg 
tot prates besin word. Protes 
is 'n 5 kriftelike of mondellnge 
versit teen lets. Ons kan dus 
protes verwag wantleer die ga
sagdraers van 'n sekere kring 
of verband sy terrein oortree 
en wanneer die reg van 'n per
soon geskaad word. Ek kan ook 
protesteer as lets waarop ek 
aanspraak maak, my ontneem 
word. Ek protestear wanneer 
gesagsmlsbruiklng plaasvind oro. 
dat ek in die eerste plek aan 
God gahoorsaam moet en wil 
wees. 

My reg tot protes laat my nie 
'n bandelose vryheid nle maar 

hierdle reg as dlt reg gebruik 
word, moet uiters verantwoor
dellk gebruik word. Dit geskled 
deurdat ek reformatories pro
testear; protesteer op so 'n wyse 
dat met die meeste ordelikheid 
en gemagtigdhetd, ek my doe! 
bereik. en .ek gesag wat deur 
God daar gestel is, bly erken. 

Daaroro begin ek met persoon
like beinvloedlng en oortulging 
om sodoende 'n koropromle te 
bereik waar albei partye hul 
reg behou. 

EERLIK 
Ek moet eerlik wees in my 

protes. Daarom moet dit gaan 
oor dlnge waarop ek garegtig 
is en met geen bybedoelings wat 
ek versluier hou nie. Die werk
nemer ma.g nie protesteer met 
die doe! om beheer oor ta neem 

JOHAN VAN DEB WALT 

of dat by 'n boer loon eis ter
wyl dit tn werklikheid gaan om 
politieke red.es nie. 

Waar tot geen ooraenkoms ge
koro kan word nle, volg lydelike 
en daarna aktlewe verset, maar 
dan alleen omdat geboorsaam
beld aan God boer gestel word 
as aan die menslike ingesteld
heid. 

Dlt is so dat sekere sake wat 
as middelmatige salt'a beskou 
word, sy probleroe oplewer ln
hoeverre sodanige prates gevoer 
kan word byvoorbeeld 'n stu
dentegeroeenskap wat protasteer 
teen swak geriew.e 'n Vaste for
mule vir protes bestaan daar 
sekerlik nle maar deur ORDE, 
VERANTWOORDELlKHEID en 
die ERKENNlNG van gesag in 
die oog te hou kan elke saak 
op meriete gevoer word. 'n Stu
dentegameenskap wat 'n Sor
bonne-metode volg en daardeur 
'n stad lam le, het te ver ge. 
gaan en daardeur ook persone 
buite die stud·ante-aalfgeleent
held geskaad. 

Dit moet die kol 
tref 

Op 'n ietwat Amerikanistlese 
trant ... ,,does it work?" Na 
die opslae wat studente-protes 
reeds bier te Iande gemaak het, 
sou ek dink dat die geskiedanis 
reeds die vraag beantwooyd het. 

Prates is by ultstek vandag 
se doeltr.effendste wapen, dit is 
dinamies, dlt maak inslag en 
tref altyd min of maer die kol. 

Protes is in een asem 'n skrel
ende ontkennlng van bedendaag
se d•amokrasle, en 'n nuwe ver
takking daarvan, ottewel 'n 
uitbreiding op die begrip. 

Protes is ontkennlng, In die 
sin dat die banierdraer nie meer 
Ianger kan glo tn die gelyke 
reg om te stem nie. Stemreg 
werk vertragend in op die ,nu
we student" se drang om kits
resultate te ervaar. Gelukkig of 
ongelukkig het prates bierdie 
voorsprong van snelheld. 

Protes is vir die d·aursnee be-

toger 'n nuwe rigtlng in die 
demokre.sie, by prates is bewe
ging, beweging is waarna gevra 
word, of om die meer populere 
omskrywing te gebruik; ,,aksie." 

KANALE VERSTOP 

Die hedendaagse Suid-Afrl
kaanse student het rag op be
paald,e protes, al is dit dan in 
'n roindere mate as die ,reg" 
van sy vriende oorsee. Van die 
kanale tussen student en ower
held en van die tussen student 
en di·a wereld daa!'buite, bet 
reeds lankal in 'n groot mate 
varstop geraak. Die tyd stet 
dekade na dekade sy else, daar 
moet tr.ed gehou word met bier. 
die else, tred. J:'abou word met 
nuwe tendense. Na dit alles 
gaan dit steeds om die berelking 
van 'n doe!, die tre! van die 
kol. Die nuwe platfonn is voor 
die sodanige bandllggend . . . 

protes. Waar daar nog kanale 
bestaan, b)y die vraag of soda
nige kanale aangepas 1s vlr bul
dige omstandighede. Is daar re
lt'aning gehou met die versnelde 
pas? Daar beers by my 'n groot 
mate van vertwy.feling oor die 
bestaan van sodanlge kanale en 
indien bulle wel bestaan, die 
moontllkheld van aanpassing 
daarvan. 
!ewe. 

Daar moet onderskei word tus
sen protes en prates. Protes met 
posltiewe riglyn·a is geregverdig. 
Daar moet gelet word op die 
motief van die protes, die doe! 
waarna gestreef wol'd, die 1lffek
tlwiteit van die protes in die 
gegewe omstandigbede (protes is 
seer sekarlik nie die enigste me
tode nie en ook nie universeel 
die doeltreffendste nle). Wat 
verder van belang is, is die ma
te van geordenheid wat onder 
die groep beers en die mate 

JAN GROENEWALD 

van dlssiplln·a wat g~andhaaf 
word In die gang van die pra
tes. Dit kan nie ontken word 
dat protes onder gegewe omstan
dighede onder studente met ede
le motiew~ en 'n positiewe 
grondslag geregvardig is nie Dit 
kan ook nie ontken word dat 
so 'n samelilOp van omstandig-

hede wei kan bestaan nle. Blo

te fiksie is dit weliswaar !1ie. 

Wanneer die elemente van stu

dente-protes dan so uiteen val, 

kan dit geval tot gaval verant

woord word; dan kan met 'n 

proses van eliminasie uitgewys 

word watter geregverdlg is en 

watter nie. Dan sal sommige die 

kol tref en ander nle. 

Buitendien le daar in studente
protes reeds 'n groot mate van 
noodwendig!haid opgesluit . . . 
of is ek 'n baastlge van gees 
in die geledere van jeugdige 
voortvarendes? 
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Gal. 5 : 

UIT DIE WOORD • • • 

Vryheid 
1-Staan dan vas in die vryheid waar

_mee Christus ons vrygemaak het, en 
laat julle nie weer onder die juk van 
diensbaarheid bring nie. 

VJtYHEID - die kreet van vandag, 'n kreet van n 
mensdom vasgevang in die slawebande van eiege

regtigheid en diepgewortelde sondelus - is die hoek
st~en van die Ohristelike lewenswandel. 'n Christen is 
n vrye mens, vrygemaak van die sondebande deur 
fesus Christus. 
• Daar is maar een vryheid - die vryheid deur 
Christus. Buite Ohristus om is . slegs die bande van 
goddeloosheid. 
• Jy word vrygemaak. Vryheid is nie iets wat jy uit 
eie wil en werk kan bereik nie. 
• Die vry'heid wat ons het in Ohristus is geen ideaal 
wat tot verwesenliking roep nie. Dit is ons beginpunt, 
ons vertrekpunt. 
• Die groot stryd is om daarin vas te staan, om al
tyd in die geloof vas te hou aan die genade deur 
Christus, vas te hou aan sy bevrydende W oord dat 
ons vrygemaak is van die juk van diensbaarheid aan 
die eerste be.ginsels van hierdie wereld. 
• Om vandag vas te staan in die Christelike vry'heid, 
beteken dat ons ons nie sal prysgee aan die vryheids
gedagte wat uit die mens gebore is nie - uit die 
mens gebore want dit gaan om die mens. Om in ons 
vry'heid vas te staan beteken om slegs van Christus 
die vryheid te verwag. Vandag se mens is verslaaf 
aan die bedwelmende vryheidskreet van 'n mensver
goding. 

V ryheid - gehoorsaamheid - slaafsheid. Rondom 
hierdie drie begrippe wentel 'n wanhopige beskawing. 
En tog' - die Woord is duidelik. Jy is vry in Christus 
tot gehoorsaamheid. GEfuoorsaamheid is geen slawer
nye juk van diensbaarheid, nie, want slawerny ken 
geen vryheid niel Ons is nie gehoorsaam om vry te 
wees nie, maar, vrygemaak deur Christus, is jy vryge
maak van die bande van die sonde en die eerste be
ginsels van hierdie wereld, sodat jy waaragtig gehoor
saam kan wees - nie 'n gedwonge gehoorsaamheid 
nie, maar as iets van jou Christelike roeping met d ie 
vryh eid as grondslag. 

DIE WAPAD 

ORIENTERIHC KRY ·DEEGLIKE 
AAHDAC VA·N S.R. 

Eerstejaars sal Puk-liedjies leer, kenmekaaraande word 

in ere herstel en orientering sal hoofsaaklik in die koshuise 

plaasvind, het mnr. Neels Smit onder meer gese in 'n inleiding 

oor die orlenterlngsprogram vir 1969 op 'n monstervergadering 

verlede woensdagaand. 

Hy bet beklemtoon dat daar 

op die gedesentralls·aer<le beleid 
van die a.tgelope twee jaar voort
gbou sal word, naamlik dat die 

orlenterlng hoofsas.kllk In die 

koslhuise sal plaasvlnd. 

Daar sal baslis gepoog word 
om die P .U.-lledjles aan die eer
stejaars te leer ill die afwesig
held ·,ran die seniors. 

KENMEKAAB 

Kenmekaar-aande is weer In 

ere herstel en by bet ook gese 
dat hi•ardie drle rlglyrte daarge
stel is ooreenkomstlg die voor
stelle van die 1968-orlenterlngs
komltee. 

Die program s.ien so daar ult: 

1. Gedui'ande die twee weke van
at 5 Februarle sal die Studente

raad, die hoofliggame, die hoof

reds.kteur van publlkasies van 

die Studoanteraad en die verskil. 
Iende kerke geleentheld kry om 
algemene organlsasie 'iln inlel
dilllgs aan die eerstejaars voor 
te le. 
2. Vana! Maandag 17 Februarle 
tot Vrydag 21 Februarie is onder 
and•ar drle kenmekaar-aande, 
verskele sing-songs, 'n konsert 
deur die seniors en 'n vrugte
fees ,gereel. Die kl•am val egter 
op die koshulsprogaamme wat 
oorspronoklikheld .en insiatlef aan 
die dag moet le. Die hoogtepunt 
Is Vrydagaand wannoaer die hele 

·aand aan die hulskomitees opge
dra sal word. 
3. Saterdag 22 Februarie word 
die eerstejaarsontheffillgS'dinee 
gahou. 

Prof. G. J. Plenaar, eerste hoog-
. lera.a.r en doktor In persweten. 
skap In die Republiek. Prof. 
Pienaar was voorheen aan die 
redaksies van Die Tra.nsvaler en 
Dkl Volksblad verbonde voordat 
by In 1960 tot die dep'"'tement 
perswetenskap toegetree bet. 

Volkspelers 
• byeen 

OngeV'aer 
volkspelers 

'honderd.en-sesUg 
vanoor die hele 

Transvaal woon 
volkspelekursusse 
s troom by. 

blerdle week 
in Potohef-

Dl•a kursusse word deur die 
Transvaalse komltee vir volk
sang .en volkspele (T.K.V.V.) 
aangebied in <lie M.L. F!.ck
skoolsaal en die Volkskoolsaal. 

bladsy drie 

MNB DU TOIT 

Coen du Tolt, 'n tweedejaar 
P.uk~tudent en ' venlaarewer 
van Pi•a Wapad, wie ernstJg be
seer is In 'n ongeluk by die 
trelnoor,gang by Meyerstraat. Sy 
toestaJtd het die afgelope week 
&anslenllk verbeter 

Die llgte Dultae motor waar
mee mnr. Dq Tolt met 'n ekk
trlese eenheid in 'n boblng be
trokke was, was 'n verjaardll8-
geskenk van sY ouers, mnr. en 
mev. B. du Toit van Vaal Reefs. 
Hy bet op 17· September sy mon
digwordlng gevter. 

Die trein was op paid na Pot
chefstroom toe die ongeluk 
plaasgevind bet. Die masjlnls 
bet sy noodrem aangeslaan toe 
by opmerk dat hY die motor 
gaan tref Die motor 1s 1~ 
vierlhonderd tree saamgesleep. 
M'nr. Du Tolt bet ultgeval. 

Hy is onmiddelltk na die on.. 
geluk In die Potehefstroom8& 
boSipitaal opgeneem maar is na 
'n verswak•klng in sy toestand 
na Klerksdorp oorgepla.as. Na 
Die Wapad verneem, ls by egter 
aanslenllk beter. 

Mnr. Du Toit sou aan die 
einde van die jaar 'n studterela 
na Europa onderneam bet, maar 
dlt is voorloplg atgestel. 

DIE S.R.-VOORSITTER 

AAN DIE WOORD 
~ DIE NUWE TEBMY.N 

reeds meer u 'n maand 
oud, is die werksaamhede van 
dlla Studenteraad volstoom aan 
di-e gang. T.wee vergaderlngs Is 
reeds gehou, wat albel geken
merk is deur lewendlge bespre
klng en beldere l.n!!lg. Die ge
ringe mate van huiwering en 
on:arvarenheld by nuwe lede Is 
vJnnlg besig om plek te maak 
vir rypbeld en begrip t.o.v. Stu
doe~teraadsake 

OBii!NTEB.ING 
Een van die eente 8ake waar

aan die nuwe Studenteraad aan
dag moes gee, was die orlente
rlngsprogram vir volgende jaar. 
Dlt is reeds gefinalls-eer en son
der wysiglrtga deur die owarb.e
de goedgekeur. 

Die felt dat die eentejaarstu
dente volgende Jaar 'n week 
vroeer hul verskynlng op 4ie 
kampus sal maa:k as wat ge
woonltk die gaval is, bet aan 
die Studenteraad geleenthef:d 
gebied om die program aanslen
llk ult te brei. Toesprake en 
lnllgtlng aan eentejaars kan 
nou afgehandel word In die tyd 
wannear die seniorstudente nog 
nie b!er is nie. Na die kmns 
van die seniors Is die program 
dan van so 'n aard dat seniors 
en eerstejaars saam by a1 die 
aksies betrek word. 

Met die bulp en samoawerklng 

van al die stud'ente hoop die 
Studenteraad om van hierdle 
orlenterlngsprogram 'n groot 
sukses ta maak. 

TEATER 

Die bestuur van die plaasltke 
teater het te kenne gegee dat 
'huUa nie gelukkig voel oor die 
optred•a van sekere st'\ldente nie. 
Die klagte kom daarop neer dat 
studente goedkoop kaartjles 
koop, maar dan op die duur 
sltplek·ke gaan sit en nie gehoor 
geen aan oproepe om op die 
regte plralkke te gaan sit nie. 
Die Studenteraad bet genoeg
same gronde om te beweer dat 
dit nle soseer Puk.studente Is 
wat bulle aan hierdie optredJa 
s·kuldig maa>k nie. Nogtans bet 
die Studenteraad besluit om aan 
die bestuur van dJ.e teater 'n 
versoek te rig wat daarop Jleer
kom dat aan studente 'n toe
gewing gemaak word om gedu
rende twee mlddae van die week 
(bv. Dlnsdwa en Donderdae) 
siege een prys te betaal en dat 
bulle dan toegelaat word om .In 
'n bepaalde helfte van die tea. 
ter op enlge sitplek te sit. Wat 
die reaksie van die bestuur van 
die teater op hierdle versoek sal 
w.ees, kan orts egter nog nle op 
hlerdie stadium se nle. 

INTEBVABSITY 
Die om.Yang wat die jaarllk

se Intervarsity tussen ons en 

U O.V .S. aanneem, word al hoe · 
groter. Die S.S.B. is besig om 
die !hele opset van die Intar
varsity-vierlng t-e ondersoek en 
sal ibinnekort 'n verslag in bier
die verband aan die Studente. 
raad van U.O.V S gevoer word 
ten eln<)e die hele aangeleent
heid gesamentlik te baspreek. 
Tydens hlerdle samesprekings 
sal ook die skaak van dlrlgente 
ter sprak-e kom. asook die op
trede van dlrigente en st:udente 
tydens tntervarsity. 

Pie jaar 1969 wag reeds om 
di•a draa!. Van die kant van die 
Rl!.ad van die Unlversitelt is· 
reeds 'n volledige program van 
feesakles opgestel waaraan aile 
studente ook vryellk kan deel
neem. Van Studenteraadskant 
word ook reeds deeglik aandag 
gegee aan hierdle saak. Alles 
dui daarop dat el}Qa hoofliggaam 
en elke onderllggaam In 1969 
deur pulk organisasle en tirplese 
studente-lnsia.tief gaan sorg vir 
dlnamiese en aktiewe studente
lewe. AI wat nog nodlg is om 
van die oaeufeesjaar in alle op. 
sigt-e 'n sukses te maak, is d.le 
bydrae van •alke indlviduele stu
dent. Die geleenthede sal daar 
wees om in elke fastt van die 
.gaorganiseerde studentelewe ult 
tc leef. Al wat ons van u vra is 
om lhartlik daaraan deel te 
neem. Ons weet dit sal so wees. 

C. F. C. COETZEE 

NEE, NEE, KOEKEMOER! MOE E 
JOU STUDIES ONDERBREEK NIE! 
Ek verseker jou jy moet vir geen oomblik aan geld dink nie. Dis 
bloot ?ndergeskik, ou kerel. ·~ Spaarrekening by die Standard 
sorg VIr alles. Jy trek rente sonder om van jou boeke af op te 
kyk. .En mo~ni.e d~k hulle gaan jou skeef aankyk net omclat jou 
rekemng klem 1s me. lnteendeel-selfs ek was puik ontvang toe 
ek nog 'n lektor se salaris gekry het. En vandag? So tussen 
ons gese, my spaarg!;ldjies lyk danig aantreklik-veral met die 
oog op my aftrede volgende jaar. En weet jy; my · vrou sal nie 
skroom om aan jou te se dat ek dit nooit op my eie manier 
sou kon ~·ehartig het nie. Volg my voorbeeld, man. B~nk jou 
geld ;by d1e S~ndard--en pak die belangrike dinge van die lewe 
met n geruste hart aan. 

Op die Standard kan. u staatmaak 
DIE STANDARD BANK VAN 'SUID-AFRIKA BEPERK 

. (C...U.._,.,. Ho,..,........,) 

Meer u 800 kantore dwancleur die Republiek en S. W .A. til 
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Btrkamentpr aatiit 
KOL BEST AAN IN ,BROEIKASTE11 

EN ,UITLAA TKLEPPE'' 
Om oor die nuwe bla:d KOL bes. Maar ook: twee warm .,ge

te skryf, Is makllk -..._ en beer- sprekke" tua1en vier (of net 
ltk. Mens kan dlt reeds na twee tw.ee?) ollUltrede flgura: Ohrla 
nommers eksluslef noem, veral Barnard en Breyten; en Andre 
vanwee gehalte en Idee. J)'lt is P. Brink vs. Bartho Smlt Brey
dle eerete blad in Sul<l-Afrika ten bet soos gewoonllk (of praat 
wat Uterer en non-Uterer flgu- ek •bletjle vlnnlg?) bee~lk gekie. 
rear. En_ so lets is bier te J.ande rang mat die woord en Barnard 
bitter nodi-g. Om saam met bet, kom ons se, oullk, gaat, ge
Breytenbaeh te :praat: in 'n pas, verantwoordellk geant.. 
.,bullende nood" is voorslen. woord. By Brink was dit 'n an-

Wie en wat is KOL? Ohrls der Uedjie: slmpUsties, katego
Barnard verskat die antwoord: rlese argum•ante en 'n oorvereen. 

. dit wU nle slegs vir skry. voudlgtng van Sestig. Ek bet 
wers en l~tterkundlges (dia dlk· met groot genoegdoenlng Smit 
wels twee dlnge) 'n broeikas se antwoord daarop gelees. Die 
en 'n uitlaatklep wees nle - vraag dufk op: word die talent
ook vir musicl, argftekta, poll- volle Brink nie dalk 'n kletser 
tiel, sosioloe, stokers (nie op- nie? Van wanneer at wfl 'n 
stokers nie!), bakkers (nle brou- s•krywer dle probleme van die 
ers nle), tllosowe, verllgtes (~n maatskappy oplos? Sy heden
verkramptes), brilmakers en daagse politleke en sos'lale be
tandartse". Met ander woorde, moets•akiheld lei vir my na 'n 
dlt wll aan die een kant die 11- doodloopstraat, 'n gevaarllke fm· 
terere (blyJd>aar nle pynllk we- potensie. 
tanskapU)f. nle) vooropstel en Maar die kontroverse berelk 
aan die an~r kant alles wat In 'n Interessante hoogtepunt 1n 
die moderne wereld roer en ak· KOL 2. Dlt kulmlneer 1n die 
tueel is, 'n neerslag laat kry antwoord van die onbetwlsbare 
in KOL. maestro van SesUg, Etienne Le-

,Broelkaste" en .,ultlaatklep· Roux Rustlg, oorwoe, atsydig, 
pe" vlnd ek gaaf. Waar die ver- verrassend eerllk, vol sklellke 
wlkkellng Is, Is daar lewe. En wending en satire skryl hy aan 
lewe Is altyd prima. Veral d·aur die twee B's oorkant die water. 
die samestelUng van die redaik- Hy se waard•avolle en lnslgge. 
sle, waar mense is, soos; Clhris wende dlnge. Misklen is die es
Barnard, P. G du Plessis, Louis sens van sy brief: ,Ek was 
Eksteen, John Miles en Bartho ( ..• ) onder die indruk dat 
Smlt, voorspel ek vir KOL nog die skrywer geen antwoord op 
'n groot toekoms. vrae ten opsl.gte van sy polltle-

GESPREKKE ke opvattlngs, persoonllke lewe, 
Maar kom ons kyk vlugtlg, rol in die maat&kappy, houdlng 

flltsend . na sekere momente 1n ten opslgte van brandend·a 
die twea reeds verskene KOLLE. vraa<gstukke aan iemand ver
Dle eerste nommer het indruk· skuldlg is nle ... 
weitJten'd begin. Wellswaar met Adam Small probeer ook 'n 
treurlge, trlt!st, sterwende jam- stulwer in die annbeurs werp. 

Dit is die snit wert tel ... 
* .Alba Broeke 
* Mentone Pai:i:e 
* Monatic Hemde 
* Battersby Hoede 
* Gregory Sokkies 

J. TOD SUTTlE 
Volledige Mansuifrusters en 

Sportltancleloors 
Posbus 219 Tel. 3411 

Kerkstraat 177 
POTCHEFSTROOM 

KERSCESKENKE 

Nee, ek praat nie onsin nie: 

handel hierdie sakies Yoor 

die Yakansie al. 

Mag ek raadgee? 

Gee iets persoonliks, 

iets wat karakter het. 

'n Foto Yatl jouse/1 byvoorbeeld, 

ek bedoel nou 'n goe;e een, 

'n loto soos FOTOKUHS hulle maak. 

Maar dis 'n ultera jammerllke 
poglng En nou praat ek nle 
van sy swak styl nle. (Skryf 
wysgere so?) Sy stukkie bet . 
maar min rede tot bes.tae,nsreg 
Ws.t wou hy bring? Of is dit 
maar net 'n aansluft1ng by die 
vorlga tours de fol'ICe? Ek sal 
'n toegewlng maak: ons neem 
kennis mnr. Small dat jy onge. 
lukklg is • 

Veel waardevoller Is twee 
atukke deur A. J. Coetzee en 
John Miles waar bulle die gel
dl.giheld. van 'n onlangae toe
spraak deur A. P Grove ,Tan· 
dense In die hedendaagse Afrl
kaanse poesle" onder die loep 
neem en veral met sekere ult
sprake rakende Breyten e.fmaak. 
Die twee atukke verskyn bale, 
bale tydlg. Dlt was lankal nodlg 
dat lemand die moed aan die 
dag sou le om die ,toottaanga
wende kritlkus" (sic!) se ult
sprake rakende Breyten die nek 
In te slaan. 

In perspektlef: KOL het bale 
moontllkhede, Misklen kan meer 
sorgvuldlg aandag aan die Grap. 
rubrlek en KOLmentaar gegee 
word. Satlra Is nodlg. Die lag 
moet bly. Die grootsta waarde 
van KOL le vir my, naas die 
Uterere verdlenste :wat hy het 
en gaan he, .In die kontroverse 
- dat die dlnge ,waaroor ons 
hulwer., en nie die geleentheld 
bet om te se nle, nou oop in 
die son sal staan; dat m•alls 'n 
ultkanselleer van sake sal kry 
wat net tot groter aulwerheld 
kan lei. 

P. H. ROOPT. 

DRAMAKURSUS VERDER 
VERDEEL 

, AS GEVOLG VAN die groel van die departement spraalr.
leer en drama, bet 'n verdere 'verdellng van kursusse nood

saakllk geword," bet mnr. Teunis Botb.a, hoof van die depar
tement, aan Die" Wapad gese. 

Van volgende jaar at sal die 

vak drama en to111aelkunde ver

deel In dramakunde en toneel

kunde. Toneelkunde sal as drle

jarige kursus aangebled word en 

atudente 8al dlt net soos tn die 

geval van spraak- en vertol

ldngskunde as hoofvak kan kies 

• 

TWEEJABIG 

Dramakunde sal 'n tweajarlge 
teoretlese kursns sonder enlge 
praktiese werk wees. Dlt sal 
handel oor die geskiedenla en 
ontwlkkellng van ·die drama en 
teater. ,,'Dit sal 'n puik vak 
wees om sasm. met 'n taa1 te 
neem en sal selfs ook as taaL. 
kursus erken word." bet mnr. 
Botha gesi. 

Gone plaat VIr Alabama? 
Ook 6praaik- en vertolk1ngs

kunde sal as taalkursus erken 
word. Dlt sal nle :verpllgtend 
wees om enige byvlllklke hlerby 
te neem nle. Studente sal voort
aan dan agt kursusse hl plaas 
van vyt. ult hlerdle departement 
kan volg. 

DIE VRYSTELLING ;van ,Revue 68", die eerste langspeel-
plaa.t deur Alabama, is 'n groot gebeurtenis vir die Puk. 

Met iSy 'Verskeidenheld liedjies in albel landstale, beloof die 
plaat om groot byval onder aile ouderdomsgroepe te vind. Die 
standaard van die musiek is deurga.ans hoog en 'n heeltemal 
professionele lndruk word geskep. 

SKOOLVAK 
,Dramakunde sal waarskynllk 

ook deur die Onderwysdeparte
ment aa skoolvak erklan word,"' 

'IIwae nommers wat veral ver· 
melding verdlen, Is die kombl
nasie van die Radetsky-Me,rs 
van Johann Strauss en df.e be. 
kende Oukraallledjle, 'n geslaag
de verwerklng deur Johan van 
Rensburtg. Die tweede Is SeV'an
ty-slx Trombones, met 'n akit
terende Albri Le Roux In die 
proloog. 

MAANDELIKS 

Die plaat Is opgeneem In die 
ateljees van Dan Hill In Johan· 
Il'asburg. Mnr. Hill was so verras 
met die aanlbiedlng dat hy bulle 
gena~er bet om 'n kontrak met 
sy platemaatskappy te slult, om 
maandellks 'n langspee1plaat ~lr 

hom te vervaardig. Mnr. Jo. 
han van Rensburg bet egter ge
se dat dlt nle moontllk sal wees 
nle. 

Die verkope is vanat die vry
stentng raeds · bale . goed en die 
aanvraag sty:g steeds. Moontllk 
spog AlaJbama blnne •n pae,r 
maande ~t 'n kwart-mlljoen 
vel'kope van ,,Revue 68" 

INSLEEP! 

Sanguitvoering swak 
bygewoon 

MUSIEKLIEFHEBBERS in Potchefstroom het Saterdagaand 
die voorr.eg gehad om te kon lulster na die Suld-Afrlkaan

se dramatiese sopraan, Cecilia Wessels. IDerdle konsert, ter 
viering van die vyftigste jaar van haar skltterende muslkale 
loo_pbaan, is in die Konservatoriumsaal aangebled in samewer
klng met Truk. Sy is begelel deur Pleter de Vllllers. 

Die felt dat mej. Wessels al· 'Mornay du Plessis het die mea
reeds 'n hoe ouderdom berelk ste aftrek by die gdloor genlet. 
het, het geen dbreuk gedoen Die komponls, wat aa lligmag. 
aan dl!a kwalitelt van haar .tem loods 1n die Tweecle Wereldoor-
nle. Sy worcl beskou as wonder
kunstenares, want feltllk geen 
sanger sal op haar ouderdom 
nog die asem of moed h~ om 
'n strofe te sing nie. wat nag 
te se 'n aria of kunsUed! 

Mej. Wessels se program het 
onder meer werltll! van Wagner, 
Schumann en Grieg 1ngesluft. 

Die werk .,Liefdeswea" van 

log gestert het, het die lied aan 
mej. Wessels opgedra. 

TOEJUIGING 
Die spontane toejufglng van 

die klein gehoor aan dl!e elnde 
van elke nommer was 'n wel
verdlende toekenning aan 'n 
groot Sul.d-Atrlkaanse kunste
nares 

Die uitvoering is egter swak 
bygewoon. In 'n onderlhoud met 
Die Wa.pad het moe;!. Wessels 
ook melding gemaak van cUe lee 
saal. Sy het tereg ges~ ,,.As ek 
'n kunstenares van Wenen was, 
sou die saal oorgeloop het ... 

• 
W AARHEEN ALMAL 

SLEEP 
KOM IISOIK: 

MIAMI 

l:omw.heatellinp: 6039 
RESTAURANT 

Kerbtrut 2U, 
Joha• DriJ•·•*•· 
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FARMASEUTIKA BEREIK 
. 

n1e te blok dit is die vraag 

KRUISPAD, SE PR'O,F. ,Blokmetodes? Hoe bedoel jy 
nou . • . blokmetodes ?" bet bul
le my vraend aangekyk toe ek 

JN MENIGE LAND bet farmaseutika by kruispaaie gekom, 
bet prof. A. H. Beckett, hoof van die Aptekersskool van 

die Univet·siteit van Louden op 27 September gese tydens sy 
besoek aan die P.U. Die situasie is bereik omdat die farmaseut 
oor 'n lang tydperk nie wetenskaplike bydraes tot sy vak ge-
maak bet nie. 

Die farmaseut moet besef da.t 
hy sy reg om 'n wetenskaplike 
bydrae tot sy werk te maak, 
ma~t verdien en 'n hoofrol moet 
speel by aangeleenthed-e waarby 
hy gemoeid Ia. 

In enige professie moet die 
beskerming van die publiek pri
oriteit geniet Talle voorbeelde 
van misbruike van stowwe wat 
bedwelming veroorsaak. of wat 
die liggaam aktiveer tydens 
sportkompetisies, kom voor. In 
sommige gevana is gevind dat 
daar meer pethidine in die llg
gaam van 'n pasgeborene is as 
in die van die moeder self. 

SLEUTELBOL 

Die farmaseut vervul 'n sleu
telrol in die beskerming van die 
publiek deur die bereiding van 
s y produkte. Paar moet ook 'n 
gaaie vel1houding wees tussen 
die farmaseut en die medikus. 
Dit kan ook verkry word deur 

NAVORSINIG 
OOR 

AUGUST/NUS 
POTCHEFSTROOM - Prs. N. 
T . van der Merwe van die de
partement Wysbegeerte vel'trek 
in Maart aanstaande jaar na die 
Vrije Universiteit van Amster
dam. Hy wil sy navorsing oor 
Augustinus onder prof. S U. 
Zuidema gaan voortslt. 

D rs. van der Merwe moes in 
1964 sy studies weens finansi
e le r edes onderbreek. en hy was 
sedertdien dosent aan die depar
tement Wysbegeerte aan die 
P.U. vir C.H.O Hy het nou ook 
'n beurs van die Nasionale Raad 
vir Sosiale Navorsing verower. 
Hierdie beurs wod aan 'n na-ma
gisters-graadstudent toegeken. 

Hy sal aan die sentrale inter
fakulteit van die Vrije Universi
teit studeer. Dit is 'n ontwikke
ling wat die afgelope drie jaar 
aan Nederla ndse universiteite 
posgevat het w aar dosente in 
wysbegeerte m et vakwetenskap
likes van and·ar terreine op wys
gerige grondslag saamwerk 

navorsing soda.t die farmaseut 
met gesag kan praat wanneer 
hy die medikus adviseer. 

Hiersonder kan die farmaseut 
nie onderlhandel nie, en dlt lei 
tot 'n nuwe tydvak van onder-
linge sllllilewerklng. 

Prof. Beckett blat beweer dat 
as die farmaseutlese professle 
deur die handel gedomineer 
word, dlt nie meer 'n professle 
is nie 

POTE-REKTOR 
LEWER 

INTREEREDE 
Prof. G. J . du Toit, erepro

wssor van die fakulteit opvoed
,kunde, bet op 4 Oktobar sy in
ougurele rede in die Konserva
toriumsaal gelewer 

Hy l}et gepraat oor onderwy
seropleiding. 

Prof. du Toit is die rektor 
van die Potcbefstroornse Onder
wyskol!ege. 

PUKKE GAAN OORSEE 
TWEE LEKTORE van die llepartement wiskundc aan die 

P.U., more. T. de W. (Theo) Jooste en J. J. (_J{oos) Gro
bler, vertrek oorsee vir dokorale studie. 

Nie een van die twee aspirant
doktore is onbekendes in die 
studentegemeenskap nle. Theo 
Jooste was lank bedrywig in die 
P .U.-Volkspalelaer terwyl Koos 
Grobler 'n aktiewe aandeel ge
had het in die Alabllllila-studen
tegeselskap. 

LONDEN TOE 
'l'heo, seun van prof. J . P 

Jooste van die Teologiese Skool 
en mev. Jooste, bet reeds op 
25 September per boot na Enge
land vertrek, waar by aan die 
BedfoOO.-koUage van die Univer-
s iteit van Londen twee jaar lank 
sal studeer. Sy spesiallteltsrig
rt!ng is algebra en sy promoter 
prof. P . M. Cohn, bekende a.l
gebra"ikus. Hy is ver.gesel van sY 
vrou, Ena.. Ena ('gebore Coetzee) 
bet aan die einde van 1967 di-e 
graad Honns. B.A. (Afrikaa.ns
Nederlands) aan die Universlteit 
behaal. Sy was 'n inwon'ar van 
Ons Huis en Oosterhof. 

Theo bet in 1960 aan die Hoer
skool Gimnaslum, Potchefstroom, 
gematrikuleer met ses onder
skeidings. Hy behaal aan die 
einde van 1963 die B Sc.-graad 
met onderskeiding in fisika. 'n 
Jaar later bahaal by die graad 
Honns. · B.Sc . (wiskunde) met 
onderskeiding, en aan die einde 
van 1966 sy Meestersgraa.d. in 
wiskunde met onderskeiding 

KOOS GROBLER 
Koos is die seun van mnr. en 

mev. F. J . Grobler van Carle
tonville. Hy bet aan die elnde 
van 1961 aan die Hoerskool 
Carletonville gematrikuleer m-et 
sewe onderskeidings. Nadat by 

in 1962 sy militere opleiding vol
tooi hat, skryf by aan die begin 
van 1963 in aan die P.U en 
behaal die B .Sc.-graad aan die 
einde van 1965 met onderskei
dlngs in fisika, toegepaste wis
kund·a en wiskunde. Aan die 
elnde van 1966 behaal by die 
graad Honns. B Sc. (wis•kunde) 
met onderskelding en aan die 
elnde van 1967 die graad M.Sc. 
(wiskunde) met onderskeiding. 
Hy is g.atroud met Daleen Bas
son, wat aan die Ginde van 1967 
die Universiteitsdiploma in Mu
siek behaal b.et. Daleen was ook 
primaria van Oosterhof gedu
rende 1967. 

Die egpaar, wat kort gelede 
ouers ,geword het van 'n baba
seuntjie, Vtartrek op 16 Oktober 
na Leiden, Nederland. Koos sal 
ongeveer twee jaar lank aan 
die Universiteit van Leiden stu
deer en spesialiseer In funkslo
naal-analise. Sy promotor is 
prof. dr. A. C. Zaanen. 

}ONGMENSE 
IN PO,TCH. 
BESTU,DEER 

Die departement sosiologle is 
tans besig met 'n opname om 
vas te stel in watter mate die 
wer.kande jongmense van Potch
~stroom by die verskillende 
jeugorganisies inskak.el. Die or
ganlsasies sluit ibyvoorbeeld 
vryetydsbesteding en sport in. 

•• • EN PUKKE, KOM 
TE~RUG 

Die departement wil ook pro
beer vasstel watter moontlik
heid daar vir koi:irdinering tus
sen die varskillende jeugorgani
sasles bestaan, en die opniUIIIe is 

gebore uit die belangstelling in 
die werkende jongmense in Pot
chefstroom. 

TWEE PUKKE bet ook onlangs, na jarelange studie in 
buiteland met hul doktorsgrnde teruggekeer. Bulle is 

C. J. R einecke en dr. W. J. van Aardt. 

die 
dr. 

FASILITEITE 
Die opname ondersoek ook in 

watt-ar omstandighede die jong
mense woon en of bulle enige 
belangstelling toon in die op
rlgting van 'n J eugsentrum wat 
voorsiening sal maak vir vrye
tydsfaslliteite 

Dr. en mev. Reinecke (mev. 
Drienie R elnacke is ook 'n oud
student van die Universiteit) bet 
in Januarie 1966 na Leiden, Ne
derland v artrek waar dr. Reinec
k e onder prof dr. L . Bosch in 
biochemie studeer het. Die eg
paar bet aan die einde van Au
gustus weer na Potchefstroom 

LINDEQUE 
Skoenreparasies 

- Octron-.. lto• -
Tww depoa op l lllt: 

IUL T DIOOGSKOONMA.ICEitS 
WESTV.UL DIOOGSKOONMAKIIS 

Spesiale pryse vir st ude•te. 
A flewering 011 clie Ka~~~pu. 

teruggekaer, waar dr. Reinecke 
nou ve11bonde is aan die departe
m ent fisiologie van die Univer
s iteit . Hy is die seun van mnr. 
C. J . Reinecke, adjunk-direkteur 
van die departement Ontwikke
ling, en mev. Reln·acke 

DIERKUNDE 

'n Woordvoerder bet berig da.t 
die resultate nog nie beskikbaar 
Is nie maar dat dit later \19.11-

Dr. Van Aardt, senior lektor jaar in brosjurevorm besklk!baar 
in dierkunde aan die P.U., bet sal wees. Hy het ook bekl.emtoon 
sy doktorsgraad aan die Vrlje dat di·a inwoners bale gewillig is 
Univarsiteit, Amsterdam verwerf. om die vraelys in te "All . 
Sy promotor was prof. dr. J. Die departement stel bale be-
Lever. lang In die doen en late van 

Dr. en mev. Van Aardt was die jeug en voel ook da.t Pot
vier jaar in HollanQ. en dr. Van ohefstroom nie soveel geleent
Aardt bet hoofsaaklik navor- held bled vir produktlewa tyds
sing gedoen oor die wateriluls- 'besteding soos wat werkllk 1n 
houding van varswaterslakke. sy vermoe is nie. Daar moot 
Mev Annette van .Aa.rdt (geb. ook ltoordinisasie weas tussen 

F'arreira) is ook ·n oudstudent. alle jeug- en sportorganlsasles . 

probeer uitvind het hoe die Puk
ke bulle voorberei vir die elnd
eksamen. 

Stadigaan h·at die antwoorde 
egter gekom : 

,Ons swem, gaan fliek of 
le sommer net in die son en 
bruinbrand". En, so as 'n nage
dagte : ,'n mens behoort natuur
lik vir jou 'n program op t e 
stel, and ers kom jy nle jou werk 
deur nie .. " 

VROEG OPSTAAN 

Daar was da r em ook 'n ander 
seksie van die studente wat bale 
beslis was oor die beste benut
ting van die bloktyd. Pit help 
niks om tot laat in die nag te 
studeer nie ; 'n mens moet eer
der vroeg opstaan, pauses maak. 
vir tee- en etenstye 'an nie later 
as tien-uur in die aand gaan 
s laap nie, se bulle. 

Ander bet weer vertel van die 
spanning van hierdie tyd - blok
tyd. D ie dames wil mekaar se 
oe net uitkrap en die mans hui
,v,er nie om in 'n goeie stoei
gevag gewikkel te raak nie -
net om van daardie vies gevoel 
ontslae te raak Daar ls ook an-

der metodes, se bulle: skree 'n 
slag goed en hard as die trein 
ve11bykorn en studeer daarna 
weer in doodse stilte voort; 
storm by 'n ander kamer in en 
.begin sommer 'n argument of 
'n stoeigeveg of 'n klaag
Uad; vat jou goedjies en gaan 
Dam toe om daar te (probeer) 
studeer . 

UITWYK 
Dan was daar ander wat 

geen doekies om gedraal bet oor 
d ie saak nie : , Ons sorg net dat 
ons baie w eg is. Ons wyk 'n 
week of so Durban too uit, of 
na die Drakensberge toe. Of, 'n 
mens kan natuurlik ook huis 
toe gaan waar Ma jou pamper
lang. Maar op Potchefstroom 
bly ? N ee, hier is dit tog te stil 
en dooierig - alma! sit net 
met bulle neuse in die boeke''. 

Ek bet ook gehoor van die 
studente wat in die biblioteek 
loseer en in die koshuise eet 
en slaap . By die tafels en tus
sen die rakke kry jy bulle. Geen 
woord nie. Stilba. Hier gaan dit 
net om een ding. Akademie 

Haai nouja, ek moet seker 
ook h aas begin studeer . . . 

PROFESSOR SE 
FILOSOFIE 

,Ek is geen spekulant nie. Ek soek wel waardevermeer
dering vir my geld, maar ek het nie die tyd of die tempera
ment om my oor wisselvallighede te bekommer nie. 
Ek glo dus in: skokvrye sekuriteit saam met die 
hoogste rentekoerse! Dit kry ek by NASIONALE 
B.OUVERENIGING in 'n hele reeks spaar- en beleg
gmgsplanne waaruit 'n mens die koers kan kies wat jou 
pas. En daarby 'n uitkyk op sake wat strook met 'n 
moderne begrip van doeltreffendheid asook 'n manier 
van do en wat dit aangenaam maak om van jou wegsit~eld 
afstand te doen !" 

NASIONALE 
B OUVERENIGING 

Vir die voordeligste beleggings 
(Tans 4X% - 6X%) 
Hoofkantoor: Posbus 2359, Pretoria. Lands
wyd deur takke en agente verteenwoordig. 



bladsy ses 

FLIEKS 

• MAANDAC 30 SEPT. 
8ATERDAQ 12 OKTOBER 

STAR 
JULIE ANDREWS 

(Geen voorprogre.m. Aa.ndvertoning 
begin om 7.30. 

Sp~sia.a.l vir studente. 
Toega.ng: Midda.g : 35c: 45c. 

Aand : 55c.; 75c. 

MAANDAQ 14 en DINSDAQ 15 
OKTOBER 

THE BOBO 
PETER SELLERS 

WOENSDAQ 11 en DONDERDAQ 
17 OKTOBER 

SPEEDWAY 
ELVIS PRESLEY 

VRYDAC 11 en SATERDAC 19 
OKTOBER 

THEY ONLY KILL ONCE 
ROBERT MACALLUM 

MAAND~Q 21 OKTOBER 

VADERTJIE LANGBEEN 

DINSDAC 22 OKTOBER 

FIRATSE IN DIE VLOOT 

WOENSDAQ 23 tot SATERDAC 28 

THE DOUBLE MAN 
YUL BRUNNElt 

MAANDAQ 28 en DINSDAQ 29 
OKTOBER 

ACCIDENT 
DffiK BOGARDE 

WOENSDAQ 30 en DONDERDAC 
31 OKTOBER 

THE VENGEANCE OF 
SHE 

OLINKA BEROVA 

GOUE WESTE 
WOENSDAQ, DTNDERDAC 

I, 10 OKTOBER 

THE WRONG BOX 
JOHN MILLS 

VRYDAC, SATERDAQ, 
11, 12 OKTOBER 
Eente Vertonlna:: 

ELDORADO' 

Tweede vertonlng: 

THE WRONG BOX 

~NDAQ 14 en DINSDAQ 15 
. • OKTOBER 

OKLAHOMA 
GORDON McCRAE 
SHIRLEY JONES 

~~frOENSDAQ 18 en DONDERDAQ 
17 OKTOBER . 

PROMISE HER 
ANYTHING 

VRYDAC, SATERDAC, 
11, 11 OKTOBER 
Eente Vertonlna: 

WOENSDAQ 9 en DONDERDAC 
10 OKTOBER 

REBECCA 
LAURENCE OLIVIER 

(Niema.nd 4-16 nie} 

VRYDAQ 11 en SATERDAQ 12 
OKTOBER 

Eerste Vertonlng: 

PRESS FOR TIME 

Tweede vertonlng: 

REB·ECCA 

MAANDAQ tot DONDERDAC 
14 tot 17 OKTOBER 
JULIE ANDREWS 

THOROUGHLY 
MODERN MILLIE 

VRYDAQ 11 en SATERDAQ 19 
• OKTOBER 

Eente Vertonlng: 

THOROUGHLY 
MODERN MILLIE 

Tweede Ylrtonlng: 

FROM HELL TO 
BORNEO 

GEORGE MONTGOMERY 

DIE WAPAD WOENSDAG 9 OKTOBER 1.968 

PAD I'--O_ns_J2_ese_::.&-~~-.~:----. sover 

'Dorpstudente ek weet is die Bosltopdam bate 

WOENSDAG 9 OKTOBU 1968 

'n Nuwe Tydvak 
Die P.U. vir C.H.O. beleef 

'n tyd van snelle vooruitgang. 
Die tydsgewrig waarin ons ons 
bevind. en die grondslag :van 
hierdie inrigting stel hoe eise 
waaraan voldoen moet ~ord. 

· Die uitdagings is groot, die 
verantwoordeli_J{heid en taak 
tog heerlik. 

Hierdie dinge :het 'n invloed 
op elke aspel<: van die Uni~er
siteitslewe en baie beslis ook 
op die studentelewe. Die stu
dentelewe moet ontplooi onder 
ander omstandighede as 'n 
paar jaar tevore. Oo~ Die Wa
pad moet hiermee rekening hou 
en voortdurend daarna strewe 
om te wees soos die :Universi
teit sel.(: die Universiteit moet 
'n neerslag vorm in Die Wa
pad. Uit Die Wapad moet ons 
'n beeld kan yorm :van die 
~ewe bier op ons kampus. Die 
Wapad moet reflekteer. 

Namate die Universiteit groei 
en die studentegemeenskap gro
ter word, word 9-ie taak yan 
Die Wapad groter en neem sy 
funksie in die studentelewe toe. 
Waar die studentegemeenskap 
voo11heen van nature 'n hegte 
groep gevorm bet, is Die Wa
pad tans die l<:ommunikasie
middel tussen mense van een 
groep. Waar die belangstellings 
voorheen min of meer in die
sel.£de bane beweeg bet, diver
geer dit al hoe meer. En hoe 
kan dit anders? Soveel hoofde 
soveel sinne. Hiermee moet 
deeglik rekening gehou word· 
In Die Wapad en deur Die 
Wapad been leer ons mekaar 
ken en neem die studentelewe 
'n sekere :v:orm aan: of ons 
word bewus van 'n al groter 
distar.s:e tussen kleiner groepe 
uit een gemeenskap, of ons leer 
mekaar so ken dat ons mekaar 
steeds kan .., . J a rdeer en na me
kaar kan luister . \an ons Uni-

P'OTCH. 
INRY-TEATER 

OKLAHOMA 

Tweede Vertonlng 

PROMISE HER 
ANYTHING 

MAANDAC 21 en DINSDAG 22 
OKTOBER 

COWBOY IN AFRICA 
HUGH O'BREIN 

JOHN MILLS 

WO~NSDAQ 23 en DONDERDAC 
24 OKTOBER 

RED TOMAHAWK 
HOWARD KELL 

JOAN CAULFIELD 

VRYDAC 28 en SATERDAC 27 
OKTOBER 

Eente Vertonlna: 

COWBOY IN AFRICA 

Tweed• Vertonlng 

RED TOMAHAWK 

MAANDAC 28 OKTOBER tot DINS· 
DAC 5 NOVEMBER 

JY IS MY LIEFLING 
MIN SHAW 

FRANZ MARX 
RUTH WATTS 

SIEGFRIED MYNHARDT 
en FIELIES 

versiteit is daar soveel dinge 
wat ons gemeenskaplik bet; 
dinge waarvan ons bewus kan 
bly deur Die Wapad. Die Wa
pad moet ~aamsnoer. 

Die P.U. vir C.H,O. staan 
midde in die lewe en word ge
kenmerk deur 'n besondere 
soort dinamiek, 'n dinamiek 
wat sy grond vind in die eise 
wat sy Ieuse en grondslag aan 
hom stel. Dit kan uiteraard 
nie verstard raak nie, en om
dat dit doelbewus vanuit yaste 
grondslae wil werk, kan dit 
odk nie :verward raaj.( nie -
mits ons in aile opsigte trou 
bly aan die uitgangspurtte van 
die P .U. vir C.H.O. Die kul
t:urele roeping moet helder voor 
die oog bly, naamlik bou. 
Hierin le die' dinamiek. 

Ook hieraan is Die Wapad 
nie vreemd nie. Die Wapad is 
'n deel van die p.u. vir 
C.H.O. en vind sy bestaans
reg in sy verbondenheid aan 
hierdie inrigting. Daarom is 
van Die Wapad. Die Wapad 
die kulturele roeping :v:an die 
Universiteit ook die roeping 
moet bou, .uitbou met helder 
visie, flink en ywerig, loodreg 
met die hoekstene van die 
P .U. vir C.H.O. 

Die dinamiek van die P. U. 
vir C.H.O. is nie iets wat ont
leen word aan die gejaagdheid 
van ons tyd, .die sogenaamde 
dinamiese tyd nie. 'n Mens 
kan met jou dinamiek in sy
paadjies verdwaal en eensydig 
word. Die P.U. vir C-H.O. 
vind sy dinamiese )_(rag in sy 
refonnasiebeginsel. Reformasie! 
Dit is ons antwoord op pleid
ooie om revolusie of sosiale 
ommekeer bloot net vir die 
verandering. Die P, U. vir 
C.H.O. wil reformeer, nie ai
leen as taak ten opsigte van 
ons volk in al sy fasette nie, 
maar ook as taak na binne. 
Wie ander roep na reformasie, 
moet bereid wees om self te re
formeer. Ook hierin is Die Wa
pad bewus van watter eise ge
stel word. Die reformasiebegin
sel is beginsel ook van Die 
Wapad. Daarom sal Die Wa
pad nie huiwer om reforma
tories te werk te gaan nie, 
vers~gtig, doelgerig en gemoti
veevd. Die Wapad moet re
formeer, sonder om onverant· 
woordelik af te breek. Objek
tief sal Die Wapad bly, maar 
sal hom nie begewe op die pad 
van subjektief-eensydige .,neu
traliteit' • nie. 

Aan al hierdie eise wil Die 
Wapad voldoen. Daar is egter 
nog baie ander, meer tipogra
fiese en joernalistieke vereistes. 
Hier word gepoog om in :voile 

lyn te bly met die trotse tra
disie :van Die Wapad, opge
bou deur die harde wer}c :van 
vorige re~aksies. Hierin bet die 
departement persw-skap 
van dit;. p.u. vir C.H.O. geen 
geringe deel gehad nie ! Die 
Wapad is dankbaar dat noue 
bande van samewerking en Iei

ding gesmee kan word. 

afgeskeep 
Geagta Redakteur, 

Ek w&ns hiennee my besware 

te opper teen die organlsasle 

van .die lentefees in sov~rre dit 
die bekendstelllng daarvan deur 
die A.O.B. betref. My beswaar 
is sodanig dat daar gedlskrimi
neer is teen die dorpstudente. 

Dra advertensie bet slegs aan
gedui waar '!le fees gehou word, 

groot, en hoe moes ons weet 
presles waar by die f;}am die 
fees gehou sou word? 

!Ek wil graag die versoek rig 
dat sodanlge advertensles in dfa 
vervolg duideUker en meer pre
ales gestel sal word 

Wat die organisasie van die 
lentefees by die dam self ba
tref, moet ek egter toegee dat 
vanjaar se A.O.B. meer inisla
tief aan die dag gele bet as die 
van verlede jaar. Bale danki•a 
daarvoor. 

·•n OORPSTUDENT. 

EKSAMENREELINGS 
STUDEN'TE moet gedurende die komende .eksamentyd ge

dnrig die hoofkennisgewingbord dophon met die oog op moon

tlike mondelinge eksamens. Volgens 'n woordvoerder van die 

administrasiekantoor word geen individuele kennisgewings aan 

stndente gestnur, wat in die geval van twyfelagtige vr.aestelle, 

vir deurslaggewende mondelinge eksamens opgeroep word nie. 

Studente wat dus na die voltooing van hul eksamens die 

nniversiteit verlaat sonder om bulle daarvan te vergewis dat 

bulle geen mondeling eksamen hoef af te le nie, doen dit op hul 

eie risiko, aangesien die mondelinge eks.amens voor die sluiting 

van die Universiteit afgeneem word. 

Aanvullingseksamens word in 1969 geskryf vanaf 20 Ja

nuarie tot 1 Februarie. 

Vir eerstejaarstudente begin die Universiteit op Maandag 

4 Febru.arie en vir seniorstudente op 17 Februarle. 
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WEN RlO 
Vanaf 1 Januarie 1969 goon die 

onder 'n nuwe eg-Afrikaanse naam bekend staan 

Lewer soveel voorstelle as u wil vir In nuwe no am 

voor 

1.5 Desember persoonlik by die Bestuurder in. 

Die voorsteller van die na.am wat aanvaar word, 

ontvang 'n prys van RlO. 



OENSDAG 9 OKTOBER 1968 DIE WAPAD 

Ons 
ons 

moes eerder Suid-Afrika laat kom het en 
eie studente geboikot het. 

STEMPROBLEfiM 
Geagte · Redaksle, 

Wat waa my ontnugtering 

. groot toe ek op 4 September by 

die stembua van die A.OB. kom 

en moes uitvlnd dat ek, soos 

verskele ander, wat aktlef ge· 

help het met die werk van die 

Karnaval vanjaar. nle eers stem

reg bet nie. As me4ewerkers van 

die A.O.B. bet ons mo.s meer 

reg gehad om te stem vir die 

A.O.B -bestuur, as van die an-

der persone wat wel stemreg 

op die ander hoof'besture !fehad 

bet en niks vir die A.O.B. ge
doen bet nfe. Waar bet die fout 
dan gekom dat daar juts teen 
die aktfewe medewerkers gedis
krfmfneer ts? 

KOM ONS CAAN BLOMME PLUK 
'n QNGEWENSDE SAAK is die afgelope paar weke onder 

die aandag van die publiek sowel as die van die Puk-ower
hede gebring toe daarop gewys is watter afmetings die blomme
stelery in Potchefstroom die afgelope tyd aangeneem bet. In 
die meeste van die gevalle word die stelery voor die deur van 
die studente gele en daarom is besluit dat dieper op die saak 
ingegaan moet word. 

In 'n opname wat gedoen Is 
by die woonhulse wat rondom 
en naby die Universlteit gelee 
is, is vreesllke stories gehoor 
van skade wat aan goedversorg
"ile tuine aangerlg Is, maar ook 
van ernstige klagtes oor gavalle 
waar duur potplante sommer 
goedsmoeds van stoepe verwy
der en later in die basit van 
studente gevlnd Is. 

DUURSTE BLOMME 

Jn die opname bet dit geblyk 
dat d~a grootste skade die af
gelope tyd gedoen is toe die 
affodille geblom bet en in die 
huidlge stadium is dit veral 
varkore en rose wat deurloop. 
AI 4ie blomme-eienaars was dit 
een dat hierdie vandalisme sal 
veroorsaak dat almal ,studente
haters" word ·an die enigste mid
del om diefstal in ciie toekoms 
te bakamp, sal wee8 om die hulp 
van die gereg in te roep. 

Hiermee word dan 'n beroep 

op die studente gadoen om asse. 

blief nie die tulne heeltemal te 
vertrap wanneer hull>a blomme 
pluk nie! 

bladsy sewe 

- Deur My Lens -
23 September 1968. 

Geagte mnr. Kruger, 

Ek boor jY: aoek 'n ,clown" 
om ,Deur My Lens" te skryf, 
noudat d•e een ontmasker is en 
die ander een gedros bet. Ek's 
jou man. Ek hou daarvan om 
oor alles waarvan ek nie ;hou 
nie te skryf en ek hou van 
niks nie. Graag V'emeem ek van 
wanneer af my aanstelll.ttg geld. 

Van-Jy-Weet-Wie. 
25 September 1968. 

Liewe Ek-Weat-Nie, 

U aansoek is behallidel soos 
al sewe.en-twlntlg ander aaDSoe
ke en ons voel dat u nta lnpas 
by ons hele georganiseerde stu-

Re/lektor 

dente belangstellingsfear-struk
tuur en slsteem nle. U kan nle 
skryf nie en u is voorbarig. 
Graag verneam ons nie weer 
van u nle . 

(Geteken) J.-At Kruger. 

N.S. Die enigste wat In u guns 
tel is die felt dat u daarvan 
bou om van skuilname gabrulk 
te maak. 

26 September 1968. 

Beste Kruger, 

Ek dink jy is onbeskof en 
hoogdrawend en buitendlen klink 
jou stortatjie van 27 aansoeke 
so onoortuigend soos die belag
lik formele handekla.p van j}le 
massa na elke belagllk formele 
spreker op ·alke belagllk formele 
massavergaderlng. Dat jy my 
probee inpas by die belange.en
sovoorts-slsteem, gee my 'n 
kramp in my sist>aem. As ek nle 
geweet het dat ek ultgeknlp Re
flektor is nie, sou ek nie moeite 
gedoan bet om weer te skryf 

nle. Verder: ~oekom probeer 
julie nle Die Wapad dlkker 
ma.alk nle, sodat <lit darem mear 
soos 'n :koerant lyk en mlnder 
soos 'n uitverkopln~amflet. 

Nog 'n ding; as j~~ w11 h6 
die mense moet Die Wapad l•ee1, 
dan moet julie 'n ,comic" kry. 

VanWeet-Jy-Noual-Wle. 
28 September 1968. 

Best>a Ek.Weet-Nog-Nie-Wie, 
Die Wapad sal dlkker wee8 en 

ons het reeds beslult om 'n 
stroklesprent in te 'voeg. Ek sal 
u se waarom ons u nta as Re
flektor kan gebrulk nle. Ons 
wn he Refle~tor moet objekUef 
en opbouend skryf. Hy moet 'n 
waardlge student weas, lemand 
waama almq.l sal opslen en _ sy 
skryftrant mQe,t vloelend en ge
sagafqwlngend wees. Slnle:Je 
mense Is 'n gevaar vir die geor
ganlseerde atudentestruktuur en 
die taak van Reflektor sal wees 
om die bree atudentekorps op ta 
voed. Ons voel u kwallflseer nle. 

(Geteken) J.-At Kruger. 
SO September 1968. 

Luister Ou Jannle, 
Wie dink jy beindruk jy? Die 

,/boys" wll 'n slnlese koejawel 
as Renaktor he. Ek kwaliffseer. 

Van Nou-WeeUy-Wie-Ne. 
31 September 1968. 

Beste Ja-Nou-Weet-Ek, 

Kom slen my In dle nuwe Wa
pad.kantoor. Sal u a.seabllef 
moelte doen en netjles aantrek. 

(Geteken) J.-At Kruger. 
N.S. Leen maar erens, by b
mand w111t klasdraf, 'n baadjle 
en 'n das. 

Ek bet gegaan. Ek was reg. 
Daar was nle 27 aansoeke nle. 
Daar was net een. Myne?. Ek's 
die nuwe Refle~tor. Nou gaan 
die hare waal. 

Verder Is die nuwe A.O B.-be
stuur reeds meer as 'n maand 
gelede gekles ·en kon ek, behal· 
we vir die lentefees, nlks kon
struk.tlefs slen wat bulle gedoen 
bet nle. Sedert die genoemde dag 
In September Is daar nog nta 
eenikeer op Sondagaande na 
k.erk plate gespeel nle. Die men
se ''ra altyq dat ODS moet on.. 
dersteun en nfoe 'n slap bena
derlng moet he nle; maar Is 
daar nle genoeg rede om be· 
kommerd die nuwe jaar tege
moet te gaan as dlt nou-al so 
gaatt nle? 

Wat veral die meeste lede van 
di'a publlek omkrap, is die felt 
dat <lie studente nle slegs die 
blomme afpluk nle. maar In die 
meeste gevalle d~e duurste blom. 
me kies, .en dan sommer ook die 
res van die tuln vertrap en so
danig baskadig dat daar ook 
nlks van die ander blomme oor
bly nie. 
~Die meeste persone wat ge

nader iS, was heeJtoamal gewillig 
om blomme aan studente af te 
staan, maar dan moet daarom 
gevra word en nie eiereg ga
brulk word nle. 

PERSWE,TENISKAP WOIRD 
VIEIRJARICE KU'R'SUS 

JOUBERT 
MEUBELS 

ICerbtraat 201, Tel. 3420, 
POTCHEFSTROOM. 

Vir 
MODERNE MEUBEIS 

en aile 
HUISHOUDEI IJE 

TOERUSTING 

Nou wonder ek maar n•et: 
W'AT GAAN AAN? 

BEKOMiMERD. 
(Sover ODS kon na:gaan, Is 'n 
beslult geneem dat sodanlge me
dewerk.ers wei stemreg vir dle 
A.O.B .. bestuur sou he - Red) . 

Hoewel lede van die publiek 
healtemal saamgestem het dat 
dit '()Ok ander persone, bebalwe 
studente, kan wees, beskou bul
le dit as uitsluitllk 'n ongeneas
llke siekte waaran studente ly. 
Die stories is egter ook vertel 
van skoolkind•ars, sowel as per
sone wat blomme verkoop, wat 
tuine gestroop en bale skade 
aangerig bet. 

V ereniging vir behartiging 
van akademiese belange 

op P.U. gestig 
DIE SOSIAA.I,AKADEMIESE VERENIGING wat verlede 

jaar gestig is, sal binnekort aansoek doen om onder patro
naat van die Studenteraad te kom, het die voorsitter van die 
ver.eniging, mnr. Neels Malan, aan Die Wapad gese. Soos die 
S.S.B. die sportbelange van die studente behartig, wil SOSAK 
na die akademiese belange van die studente omslen. 

Die verenlglng bestaan uit die 
voorsltters van die versklllende 
akademlese v~renigings aan die 

-P.U., bv. die Colamus Studle
vereniging, en die Geologiese en 
Wysgerlge Verenigings, eDSo
voorts. 

BOEKWINKEL 
Die vereniglng waa die lldee 

van mnr, Jan-At Kruger en mnr. 
J. J Pontlfex Venter was die 

eerste voorsitter. Hy bet die 
moontllkheid van 'n boe'kwln
keltjie op die kampus genoem 
waar studoante se handboeke vir 
bulle ver'koop kan word aan 
ander studente. 
· Mnr. Malan he.t gese dat 

SOSAK werkllk dlens wll lewer 
aan die indivilduele student. 

-(eie berlg) . 

pERSWE.'TENSKAP word in 1969 'n vierjarige kursus net 
soos biblioteekkunde en maatskaplike werk. ,Die inhoud 

by hierdie studie bet te breed geword vir behoorlike af· 
ronding binne drie jaar," het die hoof van die departement, 
prof. G. J. Pienaar, gese. 

Prof. Plenaar bet ln 1960 die 
ultlbouJng van dile departement, 
volgens mnr. Louis le Grange, 
L.V.. ,met 'n paar koerantuit. 
knipsels" begin. 0p 1 Oktober 
vanjaar het by hoogleraar ge-
word. 

Die doel van die nuwe IDJde
ling Is om die akademlese in
houd van die proffesloDJale kur
susse nie te verskraal nie. Dle 
eerste- en tweedejaarkursusse sal 
byna suiwar akademles wees en 
kan as gewone B.A .• vlllkke ge
ne em word. Daarna word die 
Perswetenskap ill sal nle as 
kursus meer professloneel en 
B.A.~oofvak tel nle. 

Nuwe aspekte wat bykom is 
'n studie van kommunlkasle, ti· 
pografie en skakelwerk. Die stu
die van die persreg word uitlge
brei tot drle vraestelba; een elk 
In die tweede, derde en vlerde 
studlejaar. 

TIPOGBAFIE 

By die studle van tlpogra.fie 
sal veral aandag gegee word 
aan bla.dbeplanning en ultleg 
met df.oe oog op tydskrlfwe.rk. 

,,!Die hoop bestaan dat bet~
llk gou vir lllustrasle en han
delskuns plek gemaak sal word," 
bet prof. Plenaar gesfl 

Reeds lngeskrewe studente bet 
die voorreg om te kies tussen 
dila ou drlejarlge en Jtuwe vier-

jarige kursus, maar vanaf 1969 
sal almal vir vier jaar moet 
ll\Skryt. 

Die departement bled ook 'n 
nagraadse diploma ln joemalfs
tlek aan. Studente wat enlge 
gra.ad (selfs B.Sc.) behaal bet, 
kan hlervoor inskryf. 

Ona apesiallaeer 
in die verakaffing van die 

Jongate 
Plaat-opnamu 

ICom beRi~tig ons groot 
reeb. 

VIR MODERNE VERLOOFRINGE: 

TRANSVALIA 

JUWELIERS 

POTCHEFSTROOM. 

-·-·-·-·-·- -·- -·- -·-·-· -·-·-·-·-· ·- -· -



bladsy agt 

TRUST 

APTEEK 
TRUST IANK-SENTRUM, 

TEl. 7116. 

* Gesk11nke 

* Pottebakkery 

* FotografieJtt 

* benodigdhede. 

Ons vriendelikheid en diens 

is u waarborg. 

AFLEWERING OlltAL 01' OlE 

KAMI'US. 

GROSVENOR 
MOTORS I 

69.1 Lombardst. 47. Kerkst. 

Telefoon 4351/2/3. 

POTCHEFSTROOM. 

GEMAGTIGDE 
FORDHANDELAARS 

ANGLIA - CORTINA 
CORSAIR- ZEPHYR 

ZODIAC - F AIRLANE 
en 

GALAXIE 
Asook: 

VESPA 
en 

LAMBRETTA 
BROMPONIES 

Vir a/ u 

APTEKUS- EN 

FOTOGlAFIESE 

IIENODIGDHEDE 

Besoelc: 

APTEKERS . 
J.P. VANDER 

WALT 
(EDMS.) IPK. 

• Kerkstraat 118, 
T elefoon 3237, 

POTCH EFSTROOM. 

SXOENREP ARASIES 

en 

FIETSREP ARASIES 

VIR FUNKE DIENS 

kom na: 

HUIS EN TUIN 
(Lcmgs Volkskas). 

Met komplimente van 

AJAX 
(Edms.) Bpk. 

BOEKE
SKRYFBEHOEFTES 

DIE WAPAD 

Om na vier jaar van student-swotstoele en pienk koshuistee. 
wees iets te sP. oor studente- Partymaal is dit egter ook lek-

ker om so 'n akademiese be
vlieging te kry en ger.eeld bib 
toe te gaan - al duur die be
vlieging net 'n week of twee. 

groot invloed kan uitoefen op 
toestande in 'n land, of bulle 
bulle nou met politiek, gods
diens of internasionale geskill'a 
bemO'ai. Die leiers van studente 
is reeds senior studente en bier
die mense is uit die aard van 
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teoreties l:l'apaalde funksie ver-

ftl. 
lewe in die algemeen, is gewis 
nie 'n maklike taak nie. Daar 
is soveel aspekte van studente
lewe wat interassant genoeg is 
om oor te skryf, dat 'n lys van 
sodanige onderwerpe seker al
reeds 'n hele Wapad sal beslaan. 
Oor elkeen van hierdie ond•ar
werpe sal daar seker weer om
trent 'n hele boek geskyf kan 
word! 

Dit is een sy van student- die saak rtie mear kinders nie. 
wees; die lekk~r. los sy. Maar , Hulle weet waarop bulle af
daar is ook 'n ander sy, naam- stuur en waarheen bulle bulle 
lik die verantwoordelikheid om volgelinge lei. Hulle is ook be
a~ student 'n spasifieke rol as wus van die feit dat •n stu
mens te vervul Dit is vandag 
'n geweldige moeilike taak om 
vas te stel wat presies die taak 
of rol van die student as deel 
van 'n gemeenskap of volk is. 
Is die universiteit 'n soort -van 
broelkas, waarin die student ge
plaas wol'd tot by die kannis en 
rypheid verwerf bet, wat nodlg 
is om die else van die gespesi
aliseerde moderne beskawing die 

Wanneer 'n studentegemeen
s kap hom nou verder op 'n ele
soortige karakter wil beroem 
word hlerdie taak nog moeili
ker. Tot in watter mate mag 
die student beperk word in sy 
optrede om by hierdie speslfleke 
karakter te pas? Wattar rol 
speel tradisies by die bepaling 
van sekere gedragskodes en mag 
daar reels vasgele word 
i.v.m. gedrag in hierdie verband? 
Hoe kan daar bepaal word wan
n ear die Ieier gebalanseerd pro
beer wees en wanneer hy kom
promiee aangaan ten koste van 
die karakter van die universL 
teit? Watter mate van verant
woordelik>beid kan die studente
g emeenskap en die lei·ars daar
v a n aanvaar vir die gedrag van 
individuele studente? 

dent, omdat hy nog 'n jongmens 
is en vurig en intens kan voel 
en inleef en meeleef, 'n goeie 
volgaling is as by die oortuiging 
van sy leier dee!. Weens sy 
daadkragtige aard sal hy 'n saak 
ook met groot entoesiasme aan
durf en t ot die einde deurvoer. 

LEIERS RET 'N TAAK 
Dit is dus n geweldige taak 

Daar is egter sekare dinge wat 
alle studente op een of ander 
s tadium van bulle un!versiteits
loopbaan beleef Alma! land 
hler aan as vreesike entoesias
tiese eerstejaars, geinspireerd 
vir studie en chroni·as verstom 
deur al di,e nuwe dinge waar
mee kennis gemaak word. .Ty 
leer vergaderings bywoon, jy 
swot vir bros, leer om studen
tetaal te praat - 'n gewone 
mens wee tog nie wat is 
,koek", ,sleep" <as funksiewoord 
of saakwoord), ·an dinge soos 
,.belle" nie. 'n M.ens raak ver
lief en begin sleep, dit wil se, 
jy sit op 'n koue sementsleep
bankie en maak of jy die koue 
nie voel nie al is dit in die mid
del van die winter; as jy ver
lief genoeg is, voel jy die koue 
buitendi'an nie. 

Is die Universiteit 'n 
So kan 'n mens aangaan en 

duisende vrae vra, ·an die laaste 
vraag sal dan wees, of daar 'n 
oplossing vir al hierdie proble
me gevind kan word? 

broeikas? PROBLEME MEER 

Deur H eilna Venter 
Wanneer 'n mens nou van die 

Puk a1 weggaan, dink jy oor 
al hierdie dinge - oor die lek
ker van die studentelewe, die 
lag en vroUk-wees, maar jy 

dink ook oor die toekoms, en 
jy dink oor die me.nse wat ag
llerbly en al die probleme, wat 
steeds meet· word, moet; oplos 
of probeer oplos. 'n Mens dink 
oor die geesteUke oorwlnnings 
van d~t~ verlede en jy dink a.an 
die krisisse wat kom. En 'n 
mens dink ook daa.ra.an dat dit 
nie altyd d.ite goeie, die mooie 
en die regte is wat seevier in 
'n stryd nle • . 

LEWENSDRANG 

Studente is mense wat 'n be
sondere sterk lewensdrang h·at 
Die lewe is vir bulle 'n jong
groen lenteverlokking, al is dit 
in die middel van die winter. 
Hulle kom almal partymaal he
wig in verset teen die roetine 
van boake, koshuiskos, harde 

-

hoof te bied? A:; dit die geval 
is, moet die universiteitgemeen
skap as 'n aparte losstaande ge
meenskap aanvaar word, 'n ge
m ·aenskap wat geen verbintents 
met of verantwoordelikheid 
teenoor of mvloed op die res 
van die volk of die land se be
volking het nie. 

Dit is egter duidelik uit re

sente gebeure dat die student-a 

wat op die skouers van die stu

denteleiers va.n hi·a-"!iie t-.rd rus. 

Hulle is wel gemoeid met die 

s tudentelewe in afgeslote kring, 

m aar bulle moet besef dat stu

dente-optred·a oo){ in wyer krin
ge neerslag vind. Hierdie mense 
moet dus bepaal wat die funk
s!e van die studentegemeenskap 
is, maar meer nog, bulle moet 
toesien dat die studente hierdie 

-
IS IN NUWE VLAC NOU NODIC? bitterainde, 

Afrikaanse 
nee. In ons 
politiek i:3 

Suid

daar 

HIERDIE IS NIE die plek om partypolitielc te praat nie maar 
dit is sekerlik geregverdig om hier 'n hartsogteJike stryd

kreet aan te hef teen huHe wat my vlag van my wil weg
neem. Hartsogtelik, want hoe rower ho.e rower, hoe fynge
voeliger die beroofde. 
" .•. Met ons oe gerig op jou, 
Ons Oranje-blanje-blou!" 

Agt-en-vyftig jaar gelede bet 
die Unie van Suid-Afrika tot 
stand gekom. Veertig jaar gele
de het die Unie 'n vlag gekry. 
Sewe jaar gelede is die Repu
blbak van Suid-Afrika onder 
daardie vlag uitgeroep. Alle in
lboorlinge van Suid-Afrika jon
ger as veertig jaar is onder die 
vlag gebore en talle bet in 'n 
Wereldoorlog en in Korea daar
onder gesterf, en tans veg die 
Suid-Afrikaanse Polisie in Rho
desie met dila Republlekvlag in 
die hand. 

Voordat die Unievlag in 1928 
gebys is, was daar 'n vurige 
stryd oor hoe dit moes lyk. Die 
vlag wat wei gehys is, was sim
bolies van byna driehonderd jaar 
se geskiedenis van 'n nasie op 
Suid-Afrikaanse bodem: die 
Union Jack het vir die eerste 
k!aer in 1795 in die Kaap gewap
per. Daarna, vanaf 1806 het die 
Kaapkolonie daaronder gestaan, 
vanaf 1848 Natal en in 1902 bet 
dit ook die vaandel van die Vry
staat en Transvaal geword. Die 
Britse vlag was 'n kenmerk van 
die Suid-Afrikaanse toneel tot in 
1957 toe <lie Unievlag as enigsba 
Suld-Afrikaanse landsvlag veror
den iS. Dus het die Union .Tack 
'n integrale deel van ons ge_ 
skiedenis geword en vanaf 1928 
het dit ook in ons eie nasionale 
vlag ingegroei tot vandag toe. 
Onaangename herinneringe Jaalt 
die Union Jack sekerlik nog by 
die ouer geslag opkom, maar 
rmoet mans jou geskiedenis ver
werp as dit onaangenaam Is? En 
bet die onaangenaamheld van 

ons geskiedenis onder di•a Brit
te ons nie juis sterk gemaak 
ole? 

Weens trou aan die Vrystaat
ea en Transvaalse Republieke 
se vlae bet duisende van ons 
voorouers in die Vryheidsoorloe 
gesneuwel en vroue en kinders 
bet in konsentrasiekam~ ge
sterwe. Ook daardi·a viae van 
ons verlede het integraal dtael 
geword van die Unlevlag wat 
lank reeds ons soewereiniteit be-

• 

• 
stempel tussen die nasies van 
die wereld. Die oranje, wit en 
blou :::troke het die tipies Suid-
Afrikaanse waarteken geword 
van vryheid en eenheid, trou en 
geloof in walt ons eie is. 

Ek ken geen ander Suid-Af-
rikaanse vlag nie, en, behalwe 
as die vernuwers hul sin kry, 
sal my kindtars ook trou sweer 
aan die simboliese weerspieeling 
van ons geskiedenis in die Oran
je-blanje.Jblou! 

En b.ter is nuus vir bulle, die 
ve1·nuwers: daar is so lets soos 
tra.d.lsie, en 'n dlng soos pro
gresslewe behoud van d.ierbaar-
hede uit die vedede, anders sou 
geskledskrywlng grotendeels 
waardeloos wees. Bepleit jy die 
verwyderlng van ons landsvlag 
en beskou jy d.it a.s 'n tydelik.e 
stuk lap om te gtebruik totdat 
jy iets anders bet, soos wanneer 
jy maar 'n olielap gebrulk tot
dat jy 'n sakdoek kry, versmaal 

jy jou eie geskiedenis en ver
loen jy die trou wat jy veertig 
jaar lank gesweer bet. 

Is die simbool van sewe jaar 
oue republlkeinea eenheid dan 
"n teken van verborge onenig
heid en van 'n heimlike strewe 
na onvoorwaardelike vernuwing? 
Ons is wei van Afrika, maar 
beteken dit dan dat ons ook aL 
les mO'at UHURU en verkrag 
wat die eeue aan ons gegee het? 

'n Nasionale vlag is d~a sim
bool van patriotiese llefde. Wan
neer jy as Suid-Afrikaner tus
sen en teenoor ander nasionali
teite staan, identifiseer jy al die 
vaderlandsemosies in jou met 
daardie simbool. Dit is dus 'n 
belangrike saak, want in ons 
rasionele tyd, word emos~as met 
s imbole uitgedruk - en per slot 
van rekening is 'n mens 'n emo
sionele wese. As die emosie boon
op va.derlandsliefde is, en jy 
probeer die ingewortelde sim
bool van daardie Jiefde Vtarvang, 
speel jy met vuur, soek jy na 
persoonlike verfoeiing en saai 
j y verdeeldheid. 

Eindelik moet 'n mens vra of 
daar werklike, regverdigbare mo
tivering is vir die stryking van 
die Republiekvlag Nee! Tot die 

voortdurend sprake van .,super
Afrikaners" wat afgemaak word 
as onproduktiewe en stagnante 
konserwatiste. Hulle is die so
genaamde ,.gesuiwerdes" en dita 
Vierkleurwaaiers lewendige 
stemme wat hol lawaai uit die 
stoere verlede maak. Is dit nie 
bulle, wat die ,.uitwaarts" iD
waarts wil keer, van wie die 
ee rste ~ablaas oor 'n nuwe vlag 
gekom bet nie? En nou se die 
.,volk se stem" ook skielik ,.weg 
met die Union Jack". Hulle gil 
om iets nuuts, tipies van die 
,hede", daardie tydsgewrig wat 
, niks met die verled•a te doen 
bet nie". Is dit nie 'n pragtige 
politieke ihoogtepunt nie: die 
stoeres en die kontemporeres 
vind mekaar oor 'n nuwe vlag -
cJioa een verfoei die huidige Brit
se politiek, die ander die ver
lede. 'n Gabalanseerde nasie het 
gebalanseerde politiek nodig wat 
gevoer word onder 'n vaandel 
wat daargastel is op 'n gebalan
seerde wyse. Tans is daar net 
een so 'n vlag in Suid-Afrika -
die Republiekvlag. 

Ek salueer die en!gste Suid
Afrikaanse "nasionale vlag: 

,Hoog die. hart, hoog die vlag, 
Hoog Oranje-blanje-blou" . 

t 
I J. A. VAN DER WALT & KIE I 
I i ! (EDMS.) BPK. 

1
• 

I (Direkteure· J . A. ran der Walt, P. G • ..,. 4er Welt). 

f Bo.khouers, Sekretarisse, Assuransie- en BeltJSting- i 
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BOEKE
SKRYFBEHOEFTES 

DIE WAPAD 

Om na vier jaar van student-swotstoele en pienk kosbuistee. 
wees iets te sP. oor studente- Partymaal is dit egter ook lek-

groat invloed kan uitoefen op 
toestande in 'n land, of bulle 
bulle nou met politiek, gods
diens of internasionale geskiUa 
bemaai. Die leiers van studente 
is reeds senior studente en bier
die mense is uit die aard van 

lewe in die algemeen, is gewis 
nie 'n maklike taak nie. Daar 
is soveel aspekte van studente
lewe wat interassant genoeg is 
om oor te skryf, dat 'n lys van 
sodanige ondenverpe seker al
reeds 'n hele Wapad sal beslaan. 
Oor elkeen van bierdie ond•ar
werpe sal daar seker weer om
trent 'n hele hoek geskyf kan 
word! 

Daar is egter sekare dinge wat 
aile studente op een of ander 
stadium van bulle universiteits
loopbaan beleef Almal land 
hier aan as vreesike entoesias
tiese eerstejaars, geinspireerd 
vir studie en chroni'<!S verstom 
deur al die nuwe dinge waar-
mee 
leer 

kennis gemaak word. Jy 
vergaderings bywoon, jy 

swot vir bros, leer om studen
tetaal te praat - 'n gewone 
mens wee tog nie wat is 
, koek", ,.sleep" (as funksiewoord 
of saakwoord), ·2n dinge soos 

ker om so 'n akademiese be. 
vlieging te kry en get~eeld bib 
toe te gaan - al duur die be
vlieging net 'n week of twee. 

Dit is een sy van student- die saak rtie mear kinders nie. 
wees; die lekk~r. los sy. Maar , Hulle weet waarop .b.ulle af
daar is ook 'n ander sy, naam- stuur en waarheen bulle bulle 
lik die verantwoordelikheid om volgelinge lei. Hulle is ook be-
a,.; student 'n SP'asifieke rol as wus van die feit dat •n stu
mens te vervul Dit is vandag 

dent, omdat by nog 'n jongmens 
'n geweldige moeilike taak om is en vurig en intens kan voel 
vas te stel wat presies die taak 
of rol van die student as deel 
van 'n gemeenskap of volk is. 
Is die universiteit 'n soort -van 
broeikas, waarin die student ge
plaas word tot by die kannis en 
rypheid verwerf bet, wat nodig 
is om die eise van die gespesi
aliseerde moderne beskawing die 

en inleef en meeleef, 'n goeie 
volgaling is as by die oortuiging 
van sy leler dee!. Weens sy 
daadkragtige aard sal hy 'n saak 
ook met groat entoesiasme aan
durf en tot die einde deurvoer. 

LEIERS HET 'N TAAK 
Dit is dus n geweldige taak 

Is die Universiteit 'n 
,.bolle" nie. 'n Mens raak ver-

Jief en begin sleep, dit wil se, broet.kas .? 
jy sit op 'n koue sementsleep- I ' 

Deur H eilna Venter hankie en maak of jy die koue 
nie voe! nie a! is dit in die mid-
del van die winter; as jy ver-
lief genoeg is, voel jy die koue 
buitendi·an nie. 

LEWENSDRANG 

Studente is mense wat 'n be
sondere sterk lewensdrang hat 
Die lewe is vir bulle 'n jong
groen lenteverlokking, al is dit 
in die middel van die winter. 
Hulle kom almal partymaal he
wig in verset te_en die roetine 
van bo2ke, koshuiskos, harde 

-

hoof te bied? A5 dit die geval 
is, moet die universiteitgemeen
skap as 'n aparte losstaande ge
meenskap aanvaar word, 'n ge
m·aenskap wat geen verbintenls 
met of verantwoordelikheid 
teenoor of mvloed op die res 
van die volk of die land se be
volldng het nie. 

Dit is egter duidelik uit re

sente gebeure dat die student-a 

wat op die skouers van die stu

denteleiers van hi·;!.."Njie tyd rus. 

Hulle is wel gemoeid met die 

studentelewe in afgeslote kring, 

maar bulle moet besef dat stu

dente-optred·i! ook in wyer krin
ge neerslag vind. Hiei\die mense 
moet dus bepaal wat die funk
sie van die studentegemeenskap 
is , maar meer nog, bulle moet 
toesien dat die studente bierdie 

IS 'N NUWE VLAC NOU NODIC? 
HIERDIE IS NIE die plelc om partypolitiel< te praat nie maar 

dit is sekerlik geregverdig om bier 'n hartsogtelike stryd
kreet aan te hef teen bulle wat my vlag van my wil weg
neem. Hartsogtelik, want hoe ruwer ho,e rower, hoe fynge
voeliger die beroofde. 
, . • . Met ons oe gerig op jou, 
Ons Oranje-blanje-blou!" 

Agt-en-vyftig jaar gelede het 
die Unie van Suid-Afrika tot 
stand gekom. Veertig jaar gele
de bet die Unie ' n vlag gekry. 
Sewe jaar gelede is die Repu
blifak van Suid-Afrika onder 
daardie vlag uitgeroep. Alle in
boorlinge van Suid-Afrika jon
ger as veertig jaar is onder die 
vlag gebore en talle bet in 'n 
Wereldoorlog en in Korea daar
onder gesteD!, en tans veg dle 
Suid-Afrikaanse Polisie in Rho
desie met difa Republiekvlag in 
die hand. 

Voordat die Unievlag in 1928 
gebys is, was daar 'n vurige 
stryd oor hoe dit moes lyk. Die 
vlag wat wel gehys is, was sim
bolies van byna driehonderd jaar 
se geskiedenis van 'n nasle op 
Suid-Afrikaanse bodem: die 
Union Jack bet vir die eerste 
k•aer in 1795 in die Kaap gewap. 
per. Daarna, vanaf 1806 bet die 
Kaapkolonie daaronder gestaan, 
vanaf 1848 Natal en in 1902 bet 

ons geskiedenis onder di•a Brit
te ons nie juis sterk gemaak 
nie? 

Weens trou aan die Vrystaat
Sia en Transvaalse Republieke 
se viae het duisende van ons 
voorouers in die Vryheidsoorloe 
gesneuwel en vroue en kinders 
bet in konsentrasiekampe ge
sterwe. Ook daardi•a vlae van 
ons verlede bet integraal dJael 
geword van die Unievlag wat 
lank reeds ons soewereiniteit be-

stempel tussen die nasies van 
die wereld. Die oranje, wit en 
blou ~troke bet die tipies Suid-
Afrikaanse waarteken geword 
van vryheid en eenheid, trou en 
geloof in wat ons eie is. 

Ek ken geen ander Suid-Af-
rikaanse vlag nie, en, behalwe 
as die vernuwers hul sin kry, 
sal my kindJars ook trou sweer 
aan die simboliese weerspieeling 
van ons geskiedenis in die Oran
je-blanje.Jblou! 

jy jou eie geskiedenis en ver
loen jy die trou wat jy veertJg 
jaar lank gesweer het. 

Is die simbool van sewe jaar 
oue republikeinsa eenheid dan 
'n teken van verborge onenig
heid .en van 'n beimlike strewe 
na onvoorwaardelike vernuwing? 
Ons is wel van Mrika, maar 
beteken dit dan dat ons ook al. 
les moat UHURU en verkrag 
wat die eeue aan ons gegee bet? 

'n Nasionale vlag is dila sim
bool van patriotiese llefde. Wan
neer jy as Suid-Afrikaner tus. 
sen en teenoor ander nasionali
teite staan, identifiseer jy a! die 
vaderlandsemosies in jou met 
daardie simbool. Dit is dus 'n 
belangrike saak, want in ons 
rasionele tyd, word emos!Jas met 
s imbole uitgedruk - en per slot 
van rekening is 'n mens 'n emo
sionele wese. As die emosie boon
op vaderlandsliefde is, en jy 
probeer die ingewortelde sim
bool van daardie )iefde V12rvang, 
speel jy met vuur, soek jy na 
persoonlike verfoeiing en saai 
jy verdeeldbeid. 

Eindelik moet 'n mens vra of 
daar werklike, regverdigbare mo
tivering is vir die stryking van 
die Republiekvlag Nee! Tot die 
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teoreties b·apaalde funksie ver-

nl. 
Wanneer 'n studentegemeen. 

s kap hom nou verder op 'n ele
soortige karakter wil beroem 
word hierdie taak nog moeili
ker. Tot in watter mate mag 
die student beperk word in sy 
optrede om by hierdie speslfleke 
karakter te pas? Wattar rol 
speel tradisies by die bepaling 
van seket~e gedragskodes en mag 
daar reels vasgele word 
i.v.m. gedrag in hierdie verband? 
Hoe kan daar bepaal word wan
near die leier gebalanseerd pro
beer wees en wanneer by kom
promiee aangaan ten koste van 
die karakter van die universi. 
teit? Watter mate van verant
woordelikheid kan die studente
gemeenskap en die lei·ars daar
van aanvaar vir die gedrag van 
individuele studente? 

So kan 'n mens aangaan en 
duisende vrae vra, ·an die laaste 
vraag sal dan wees, of daar 'n 
oplossing vir al hierdle proble
me gevind kan word? 

PROBLEME MEER 

Wanneer 'n mens nou van die 
Puk af weggaan, dink jy oor 
al hierdie dinge - oor die lek
ker van die studentelewe, die 
lag en vrolik.wees, IIUlal' jy 

dink ook oor die toekoms, en 
jy dink oor die mense wat ag
t!erbly en al die probleme, wat 
steeds meer word, moet; oplos 
of probeer oplos. 'n Mens dink 
oor die geesteUke oorwbmlngs 
van d~ verlede en jy dink aan 
die krisisse wat kom. En 'n 
mens dink ook da.araan dat dit 
nie altyd die goeie, die mooie 
en die regte is wat seevier In 
'n stryd nie • . 

-
bitterainde, nee. In ons Suid
Afrikaanse politiek is daar 
voortdurend sprake van .,super
Afrikaners" wat afgemaak word 
as onproduktiewe en stagnante 
konserwatiste. Hulle is die so
genaamde .,gesuiwerdes" en di•a 
Vierkleurwaaiers lewendige 
stemme wat bol lawaai uit die 
stoere verlede maak. Is dit nie 
bulle, wat die .,uitwaarts" in
waarts wil keer, van wie die 
eerste g'ablaas oor 'n nuwe vlag 
gekom bet nie? En nOU se die 
,.volk se stem" ook skielik ,.weg 
met die Union Jack". Hulle gil 
om iets nuuts, tipies van die 
.,hede'', daardie tydsgewrlg wat 
,.niks met die verled•a te doen 
het nie". Is dit nie 'n pragtige 
politieke boogtepunt nie: die 
stoeres en die kontemporeres 
vind mekaar oor 'n nuwe vlag -
c!ioa een verfoei die buidige Brit
S'-'! politiek, die ander die ver
lede. 'n Gabalanseerde nasie bet 
gebalanseerde politiek nodig wat 
gevoer word onder 'n vaandel 
wat daargastel is op 'n gebalan
seerde wyse, Tans is daar net 
een so 'n vlag in Suid-Afrika -
die Republiekvlag. 

Ek salueer die enigste Sutd
Afrikaanse · nasionale vlag: 

,Hoog die. hart, hoog die vlag. 
Hoog Oranje-blanje-blou". 

dit ook die vaandel van die Vry
staat en Transvaal geword. Die 
Britse vlag was 'n kenmerk van 
die Suid-Afrikaanse toneel tot in 
1957 toe qie Unievlag as enigsb2 
Suid-Afrikaanse landsvlag veror
den iS. Dus bet die Union Jack 
'n integrale deel van ons ge_ 
skiedenis geword en vanaf 1928 
bet dit ook in ons eie nasionale 
vlag ingegroei tot vandag toa. 
Onaangename herinneringe }.aat 

die Union Jack sekerl!k nog by 
die ouer geslag opkom, maar 
omoet m·ans jou geskiedenis ver
werp as dit onaangenaam is? En 
bet die onaangenaa.mih.eid van 

En hier is nuus vir hulle, die 
vernuwers: daa.r is so let.§ 8008 
tra.dlsie, en 'n ding 8008 pro-
gressiewe behoud van dierbaar
hede -uit die verlede, anders sou 
geskiedskrywlng grotendeels 
waa.rdeloos wees. Beplelt jy die 
verwydering van ons landsvlag 
en beskou jy dit as 'n tydeUk.e 
stuk lap om te g'ebruik totdat 
jy iet8 anders het, soos wanneer 
jy maar 'n olielap gebrulk to~ 
dat jy 'n sakdoek kry, versmaal 

J. A. VAN DER WALT & KIE 
(EDMS.) IPK. 

(Direk,.ure ; J . A. van der Walt, P. G. ""R ••• Welt). 

Boekhouers, Sekretarisse, Assuransie- en Belasting
adviseurs en A/gemene Agente. 

Vir puik gehalte tikwerlt, afrolwerlt en fotostatiese 
afdrukke van belangrike dokumente. 
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Woning 7326, 
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$1PYI~IEI~IBAINIIKIIIEIKAINI1r A 1r1E 
deuur IDrulkslpJiker 

HIEP, HIEP, HOERA . • • ! Die lnide aankondlglng is vir 
die hysing van die nuwe vlag (reeds gnedgekeur deur die 

President van die Republiek, ag verskoon tog, die Rubriek 
Spykerbank-kan~ate, sy edele Drukspyker), en die stryking 
van ons geerde en geliefde voorganger 1Verlief, Verloof, Ver
lore . • . , wat beslnit bet dat by by die verlorenes veiliger 
sal wees. · 

.,Jy kom van die Laeveld, ap
pelldssle, om bier op die ROO
veld 88 doodkl.s te dlen'' • ~ , en 
dle ma.JlDe wat hler so gebuk 

aan onder die ,oorskot" van 
1968 se winter, is (voor) Dries 

Burger en Hennle de VUllers en 
(agter) JBiPie Venter en Drles 
van der Walt. Die foto is ge. 
neem op die lentefees.. 

- foto: Gert Kruger. 

Die Hertogdom van Helmat 

bet nou wakker geskrik, bulle 

sit-Ins geetaak en oorkant die 

draad of straat gaan kuler. Mlilt 

die wlnterslaap uit die oe ge. 

vee bet bulle die groen gras by 

Pote (dames) raakgesien. Die 

eerste lntertee was die g-avolg 

van 'n oor-en-weer gekysery. 

Hallo Daar! 
Douw Kruger bet bale gou 

geslen dat baartjle Leona Do

man op 8prartkelende wyse ook 

dalk weer kleur In sy saai•a be

staan kan bring. Louisa Bezui

denhout vertel dat sY bale van 

die Paul Kruger-'baardjle hou 

maar . . <lie man daarln, die 

ene Hennle d•a VUliers hou die 

pit. 

Aristoteles, Rousseau en nog ander filodiotiese snare 
eersgenoemde twee was kamennaats in Burgersdorp 

voorda.t die Pok verskuif bet, vir die wat nle weet nie -
bet geglo dat die mens bomseH slegs as deel van 'n sa
melewing na. behore ka.n uitleef. 

Nou Is daar nog 'n paar 

belangrike mense (ek en an

dere) wat die menlng bul

dlg en is daar nou 'n paar 

vlrarkante dulm teelaarde vir 

die ontwlkkellng van ons so· 

siale bedrywlghede in Die 

Wapad afgestaan. By al die 

uitwaartse bedrywighede wat 

deesdae op ons kampus be

dryf word, soos opr.uiende vi. 

russe, ouderwetse modes en 

die nadors van nog 'n aka

demiese jaar, neem die von

dellng sy plek op eellbied

waardige wyse in. 

SPIE:!tLBEELD 

Fox, Ou Testa.mentlese san
dale en sy ewe skewe geml
nirokte, lipstlfeerde, e.gter
bakse, glggelende oan moro
nlese heldunnetjle, wat In die 
volksmond as studente be
kend staan. 

SUPERSOSIALES 

Ons gaan in hlerdle rubriek 
saam-saam ontwlkkel tot au
permense, super...soslales en 
super-Pukke. Nou sal daar 
uitelndellk in ons koerant 
ook 'n plekkie wees wat d.lte 
sklnderbekke nog altyd gelus 
bet en die pesslmiste nog al
tyd verpes bet. 

Tinus van Rooy kla glo ge

reeld oor strulkelblokke wat In 

sy weg staan na die grootste 

roem Springboklandloper 

maar al, nou bet by so

waar al weer gestrulkel en dlt 

oor die skone Ena van Tonder. 

Wei, sY sal maar die wonde 

moet ve11blnd Albart van der 

Linde en Ria Verster bet ook 

tot die gevolgtrekklng gekom 

dat twee koppe beter is as een 

waar dlt by die dierkunde prak

tie8 kom. 

Ai, wat 'n seen Is die moderne 

massamedia tog nie . . dlt is 

'n danklbare sug wat altyd in 

dloe omgewing van Judith van 

d•er Merwe en Casper Schmidt 

hoorbaar is . . . want hoe bulle 

twee bloedjles dan die afstand 

tussen Potchefstroom en Pre

toria kon inkrimp.? 

Ben .. Gratis ?du 

Ons bet gekom om te bly 
en dLe onuitputlike bron sal 
gevoed word dlaur 'n boos. 
aardlge sel van verslaggewers, 
sleketroosters. Van nou at 
fotograwe, kwaadstokers en 
gaan geen sleep meer die 
privaatheld van die sleper of 
sy sleepsel wees nie. Vanat 
die Spykerbank-kantaua gaan 
dlt voortaan fortissimo .,ge
knyp" word tot wereldwye al
gemen-e kennis van a1 die be
langbebbendes en belangelo
j;eS. 

Hlerln gaan ons die aosiale 

struktuur van die Puk oop

le, ophemel, afbreek, laat be

we, anallseer, ontmasker, op. 
voed, lndoktrlneer, die studen
ten.uuskierigheld bevredlg, 
ego's streel, verwaandhede 
platslaan, en spieelbaeld 
wees van alles wat ons is en 
nie is nie. Hler sal in<lerdaad 

Toit was Retha Coetzee se vry 
genoeg plek wees vir sowel Die. Wapad ae nuwe soslale \ . 
die snobberige lae oog of hoe kaartjle vir die Alabama.opvoe-beleid wll dus ook 'n forum. 
wenklbroue as die doodgoeles rin,gs . maar noudwt die probeer wees vir almal wat 
en goeddooles. Alabama weer verkas bet . 

soet woordjles wn soan of 
Ons gaan voorstelle maak bltterbrood . wn braak. Ons geld die kaartjle nog? Johan 

- aandpakke vir aandstudlan- leen graag 'n oorsensitiewe van Rooyen is bale lief om met 
te, registrasle-fooie vir sle- oor ult aan alle griewe, grom- toto's ·an negatlewe te speku-

pers - en ander m· inder oor- t 11 ti k 1 leer maar .Nannie Ackerman is me, voors e e, spor ewe r -
spronkllke en lekkerder voor. tiek en ander dlnge van die tog nle 'n negatief nle . 
stelle. Ons gaan venynlg hart is dlt dalk die oorsaak vir sy 

Wees - bier knyp, daar vat M t , t 1 k 1 d positiewe instelling? e so n ge u gs r f in ie 
en OOk ll.efdevol bier knyp bl 11 • Die ere-president van die nog-nnesak w ons dus se: aan-
en daar vat ... ! Hlerdle din- gename kennis en aan ons nie-gestigte Non...slepersklub, ou 
ge word g-adoen en gaan ge- Iesers _ sterkte! meneer Gert Kruger se van al 
doen word en, ek herbaal: Soslale Redaksle. sy slagoffiars tot dusver bly 

ter bevorderlng van die alge-rr~============~~_:E~r~lc~a~v~a~n~~d~e~r~W~a~lt~s~t~e~e~d~s~d~ie~ 
mene etlese, sedelike en be
langrlker nog, utoplese le
wenswyse van die alledaagse 
klinknael slungel met sy vyt 
stoppelbaard, leepoe, vyf. kam. 
IIlla, deurmekasr bo.skasie, 
pakkie Lucky's of 'n p 
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TOEKOMSTIGE VERLOOFDES 

U BESPAAR 40-50°/o OP KLEINHANDELPRYS 
Diamanta vir verloofringe direk van die slypers is verbygb .. r 

by BRESCO teen groothndelpryse. 
Kom kies u diamant voordat ons dit vir u in· 'n ring volgens 
u eie smaak monteer. Die waardasiesertifikaat wat ons verskaf 
is u waarborg dat u altyd trots sal wees op die diamant 

van u keuse. 
KERKSTRAA T, LIBRIGEBOU 31 

(Langs Van Schaik's se Boekhandel) 
TELEFOON 2-7117, PRETORIA 
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geniepstlgste vlam . . ek hoop 
sy vlerke sal endu1t bou, andere 
sit ons met minus 'n ere.presi
dent volgende jaar! 

BOBBEJAAN 
Op een goele dag bet 'n se

kere man sy lyf bobbejaan ge
ihou en dba berg ultgeklouter na 
sy elnddoel -"- ja, ey was nle 
in die 'hele wye wereld nle 
maar net daarbo waar by Re
tha le Roux ontdek bet. 

Pra~~ot van Joban Hoogendljk 
en ek dink dadellk aan voorsit
ter . . toemaar, al verstaan 
die res nle. ek en by weet 
waarvan ons praat, a1 wat ek 
julie kan vertel Is dat by ook 
die voorsitter is waar dit by 
die hart van Elsa;be van Wyk 
kom 

Die ou s.preekwoord van 'n 
oog vir 'n tier en 'n tier vir 
'n oog, <lie twee saam gee: 
tleroog, en dit Is presl•as waar
mee Amalia du Plessis aan haar 
vinger spog, die vlnger is nou 
die trotse bestt van Jan van 
Louis Trichardt vir wie die 
aantrekkingskrag van die Puk 
ta veel geword het en nou 
sal ons hom volgende jaar in 
lewende lywe In ons mtdlde he. 

Ja, glo dlt of nle, maar stry. 
ery en verskiUe 1n klasse kan 
ook kyse laat ontstaan - ek 
w.eet nou nle of dlt dal·k die 
~egin van groter probleme te 
we~ kan bring nle, maar ek 
dink Henry Murphy en Du 
Preez Martins sal seker die 
stelllng kan verweer. Ek poop 
by sing oor so 'n paar maande 
weer dieselfde deuntjle, die een 
waarvan ek so bale hou! 

Ai, dan is gaar 'n ou wat 
bale hard probeer, oak wonder of 
iemand nie vir Ettiene Bruwer 
van bulp kan wees of vir die 
man van raa.d kan bedlen por 
hoe om die meisie te kry. Ek 
het nou die dag so 'n kykie in 
-dbe arme man se poging gehad, 
maar a!, dit wou net nle slaag 
nie . . gee assebllef raad! 

Wie oolt sou kon se dat die 

Regte ouens nie m~ die B.A. 
sn.l meng nle, let wei daarop: 
dat jy . juis dan die regte for
mule sal bakom, onoplosbaar is 
in alle vloeistowwe, en dit sal 
Joggle de Beer en Hettie Steen
kamp sekerlik beaam. 

MONDIGWOBDING 
Ja, >&n dan bet ek bier, Manda 

de Bear (nie famille van Joggle 
nle) en· haar Spiesle se kys wat 
ookal geskiedenis geword of ge
maak bet. Laurens du Plessis en 
Wina Steyn se kys is ook vin
nig op pad na m,ondigwordlng 
- ek hoop ons sal 'n uitnodl
glng kry - ek meen, waar daar 
vrollkheid is - daar wll ons 
ooli: wees. 

En nou dat ek so wrslgtig by 
die Dorp 'n draa! maak, sal 
Andries Coetsee en Judy du 
Plessis my eekerHI( kwallk neem 
en dlt wll ek varhoed omdat 

Die Klawer van Klawerbof is 
·blykibasr die enigsua steun wat 
Hennie Coetzee in sy nletlge 
lewe bel, die dame met die bree 
skouer is net Louise Adendorf. 
AI, die Johan Schutte da.rtam ... 
by was amper hierdle week ra.. 
send van eensaamheld, ek dink 
die arme mens bet bale gewig 
verloor . . daar was nle lief
de 11ie en die wa.~r was glo 
nie koud genoag nie . . • by bet 
verkies dat sy voete warm bly 
en dat sy koel moes wees . 
sy nuutgevonde Elsa Myburgh 
los hom sowaar bier alleen so
dat sy baar a.fspraak van voor 
hul kYs kon nakom. 

OOeee . . • ! Ek sien dees
dae net suerre en ,.Sterns" wan
neer ek my koggelmander oe so 
ronddraai . . bierdie week Is 
daar weer twee . • . ?Ciharlotte 
Basson bet besluit dat sy die 
blink oog aan haar vinger wil 
he voor die eksamen want se 
nou daa.r gebeur dalk lets in 
dk~ eksamen? Haar hartjle klop 

Praat van gllnster . . nlks 
kan Lln<la Fischer se ogles oor
tref nle, noee, die speeldingetjle 
of ringetjle wat sy van Tok 
geerf bet, lytk sommer dof. Ek 
dink by behoort trots te voel 
op die gllnsterlng, want is dlt 
nra hy wat die oorsaak daarvan 
is nie? 

Na die beerllke kuier is dit 
nou julie s-eer geagte Drukspy
ker wat julie suarkte en beter
skap toewens . . . en net die 
een woord aan die manne, ont.. 
bou . . die see is vol visse ... 
maar wie vry nou met 'n vis? 
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Ludi 
Species 

Ons sport staan nou na die 
afgelope gebeure op internasio
nale erf op die randjie van 'n 
afgrond en diegane wat daarmee 
gemoeld is, sal bale versigtlg 
moet _optree. Die dag as die 
bultewereld vir ons sportmanne 
gesluit gaan word, gaan Suid
Afrika se apartbeidsbeleid 'n 
groot knou kry, Geen land kan 
in isolasie leef nie, en veral by 
Suid.Afrikaners, wat een van 
die grootste sportnasies van die 
wereld Is, gaan dit varreikende 
gevolge he. As 'n mens daaroor 
sou bespiegel, sien jy in die toe
koms al die groot sportmanne 
die land varlaat om in ander 
Iande bul sport te gaan beoefen 
- ons hou duimvas dat soiets 
nooit gebeur nie! 

Hoe lyk dit met 'n voorstel 
aan die Meksikaanse Olimpiese 
Komitee dat bulle die naam 
van vanjaar se Olimpiese Spele 
verander na die Studentespele 
(geintagreerd en reg van op
stande opbou)? Miskien moet 
ons l>ly wees dat ons atlete nie 

daar gaan wees nie! 
TUISFRONT 

As ons nou na die tuisfront 
kyk, kyk ons na my mening te
rug op 'n skraal sportjaar, met 
die uitsondering van atletiek, 
waar die Puk vyf Springbokke 
en nog talle and•ar blink ver
tonings gelewer bet. Bale van 
hul sukses kan ook moontlik te 
danke wees aan die felt dat bul
le 'n · uitstekende afrigter in die 
persoon van mnr. Jan Barnard 
bet. 

• 
Wat rugby betref - Iewers 

was daar vanjaar iets verkeard. 
As dit die dag nie meer 'n eer 

1.:; om vir die eerste drie span
ne van die Puk te speel nie, is 
daar regtig 'n skroef los. Dit 
was selfs so .erg dat daar met 
swakker spelers in dra koshuis
liga gespot en gese 1s: ,Jy moet 
oppas, jy gaan nog afgeskuif 

P.U.-KRIEKETSPAN KLOP 
BLOEMFONT.EIN 

Die P.U:·krieketspan bet verlede Saterdag op die Bill 
Swart-Qvaal maklik afgereken met die sterk span van U.O.V.S. 
en met drie paaltJ1es gewen. 

Die Kovsles bet die loot ge
wen en eerste gaan kolt. Hul 
aanvangskolwers, Shand en 
Harbst bet aanvB;nklik goed ge
kolf maar Shand moes terug_ 
stap met sy telling op agt lo
pies toe by vanaf die boulwerk 

van Gerrit Posthumus 'n vang
kans gebied bet en skltterend 
deur Gavin Webster in die gllp-
pe uitgevang is. 

Aan die kant van U.O.V.S. was 
dit vera! Herbst (20), Pl•at Stry
dom (36) en Steve Strydom (44) 

PAR'ADISE 
RESTAURANT 

Die kafee op Die Bult .•• 

die kafee waar studente hul 

koeldrcmkie drink. 

EN SNOEKER SPEELI 

BESTEWNGS VAN DAMESKOSHUISE WEIXOM. 

Tomstraat . 86 Tel. 5474 
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word eerstespan toe!" 
Een geluk is egter dat die 

koshuispanne 'n uitstekende gees 
openbaar bet. Ons hoop dat dit 
sal deurwerk na die boer 
spanne ~n dat, danksy 'n 
goale grondslag, daar mis
kien waer eendag 'n Pukspan 
sal wees met die Ius om te 
speel soos studente behoort te 
speel. 
hoop dat dit sal deurwerk na 

Soiets kan slegs bereik word 
as ons besef dat ons A1ma Ma
ter se belanga voor die koshuis
belange kom. Een van my voor
gangers bet eendag die gedagte 
van 'n aparte trui vir die eer
stespan gertoem - miskien kan 
daar vrugbare aandag aan ge
skan,k word. 

Wat sport in die algemeen be
tref, dink ek aile sportsoorte 
sal daarby baat as die Sportdi
rekteur sy dienste eweredig aan 
aile sportsoorte wy .en nie meer 
as rugby-afrigter mag optree nra. 
Hoewel die rugbyklub hom sal 
mis, . dink ek dlt sal tot gevolg 
he dat die storie van afgeskeepte 
sportsoorte bale mlnder gehoor 
sal word. 

Dit is natuurlik ook so dat 'n 
mens met die beste organisasie 
niks sal uitrig as jy nie die spe
ler se medewerking bet nie. 
Daarom moet ons eers die band 
in eie bosem steek en dan vin. 
ger na ander wys. 

wat goed gevaar bet met die 
kolt. 

DankBy goele veldwel'lk doaur 
vera! Div. du Tolt en L. Gey· 
ser, en puik boulwerk deur dle 
Pukke, moes di'll Kovsles vol
staan met net 156 - almal uit. 

Hier kan die naam van veral 
Anton Weiman genoem word. Hy 
bet deurgaans pragtig geboul en 
dri•a penne neergetrek. Die ander 
penne Js Jngeoes deur J. Post9lu
mus (2) en Andre Laas (1) . 

Kort voor middagete bet 
Frans Nel en Jan Kruger die 
Pukke &a beurt geopen. Kart 
daarna is Frans Nel ult vir ses 
lopies na 'n bal van Corrie Stry
dom. Jan Kruger bet egter vas
,gebyt en Is ulteindelik, met sy 
t>allin·g op 54, been voor paaltjle 
betrap deur Burger. Ook Anton 

Weiman het die mooi telling 

van 58 bebaal toe hy deur paal

tjlewagter Piet Strydom gestonk 

Is vanaf di·e boulwerk van Bur

Jer. 

!Met nog drle penne staande, 

bet die Puk•ke darln geslaag om 

U.O.V .S. se telllng verby te steek 

en die we4stryd In te palm. 

Vir die Kovsies bet Corrie Stry. 

dom vier paaltjies ingteoes, Bur-

- ger twee en S. Strydom een. 

bladsy elf 

DORPSTUDENTE . WEN RAU IN 
MOOI RUGBYWEDSTRYD 

Die dorpstudente van die Puk bet in hul tw.eede krag
meting teen R.A.U. op 27 September met eer uit die stryd ge
tree en bulle 28-6 geklop. 

Die wedstrY'd is gekenmerk 
deur skoon spel aan e.lbei kan
te. In die begin was Dorp ge
neig om te veel te skop maar 
toe bulle later begin hardloop, 
bet Frik Swart en Wesley 
Weeks paai·a deur R.A.U. se 
aanvanklik goele verdediging ge. 
maak. 

Dorp se oorwinning kan aan 
hul voorspelers toegeskryf word 
Alhoewel Piet Brand in die be
gin maar stil was bet by later 
deeglik gewys wat in hom steek. 
Henk Coet.zee bet ook goed ver
tG::: boewel sy aangee nie altyd 
suiwer was ni·e. Poen Coetzee 
bet hom bale goed ondersteun. 

Die wedstryd bet bewys dat 
dit dorpstudente oor 'n aantal 
spelers beskik wat volgende jaar 
uithaierspel vir die Puk kan le
wer, soos Boel Kruger, Christo 

van qer Walt, Boeboe Venter, 

Wesl·ay Weeks, Frik Swart, Ga

wie Yssel en Henk Coetzee. 

IR.A.U. se span was bale lig 

(bulle bet van heelwat 0/20-

spelers gebruik gemaak) maar 

bulle was bale gewiilig en goeie 

- Plet Brand, aa.n wte dle Tim 
van der M.erw&-beker vfr die 
sportman van dle Jaar in Was
Transvaal vanJaar toegeken 15. 
Hy is ook logeslult In dle c
span wat sal cleelneem aan dle 
proefwedstrycle wat Saterclag op 
WeUJngton bieslls wo.rd. 
By hom Is mn.r. Plet Bosman, 
voorsltter van dle Wes-Trans
vaalse Rugby-unle. 

- foto: Fotokuns. 

vertonings kan verwag word van 
bulle in die toekoms 

R.A.U. se punte bet gekom 
d·aur driee deur Le Roux en 
Smith, waarvan een .,vervyf is 
deur Quass. Dorp se punte is 
aangeteken deur Albertyn ('n 
drie), Weeks (2 driee) en 'n 
drie elk deur Frik Swart, Eu-
gene kruger en Christo van der 

Walt. JO'hn Roos bet vier ver

vyfskoppe oorgestuur. 

·J. HEIOEMA .. 
FIETSE 

en vakkundige 

Herstelwerk 

Opberging 
van fietse gedurende 

vakanales. 

Kerbtraat d - Tel 5311 

na aksie
satisfaksie 

Lexinqton 
TOASTED 

vol-ja smaakvol 
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Atletiek 
GROOT PLANNE VIR 

VOLGENDE. JAAR 
SPORTMANNE MOET V AKANSIE 

OEFEN 
In 'n onderhoud met die Sportdirekteur, mnr. Piet Malan, 

bet by gese aangesien Noord- en Suid-Transvaal reeds op S.a
terdag 9 Oktober liga-atleti.ekbyeenkomste gehad bel en dus 
nie die byeenkoms op die Bill Swart Ovaal kon bywoon nie, 
daar non gepoog word om al die beste atlete van die Rand 
en Noor-Transvaal op 16 Oktober op die Ovaal byeen te bring. 
Aangesien die byeenkoms in die aand gaan plaasvind, word 
goeie tye verwag, veral van die lang- en middelafstanatlete. 

Op 19 Oktober wod ook 'n 
goot atletieklbyeenkoms op Beth
lehem gebou, waaheen die Puk
span ook ga!ln. Verledoa jaar bet 
die P.U.-atletiekklub die Susan 
van Zyl-trofee vir die peste klUib
span ge·buit. Volgens mnr. Ma
lan bet di'2 Puk vanjaar nog 'n 
beter span en kan bulle weer 
bul teenstanders die spykers 
wys. 

Op 6 en 7 De!!'amrber word die 
in ter-universltere atletlekkampi
oensk&Jlpe in Pretoria gehou en 
gelyktydig daarmea vind ook 
die inter-universitere tennis- en 
kriekettoernooie in Bloemfontein 
plaas. 

Mnr. Malan hat 'n beroep op 
alle a.tlete en sportmanne ge
doen om die vakansle te oefen 
en fliks te bly, s.angasien daar 
volgende jaar sommer met die 
Jntrapslag groat byeenkomste en 
wedstryde beoog word . 

PROGRAM 
D~a voorlopige program vir 

atletlek vir die begin van 1969 
lyk so:-
8 Februarle: eerstejaars-atletiek
byeenkoms. 
15 Februarh: eerstejaars- tennis. 
en krieketproefwedstryde. 
22 Februarie: Wes-Transvaalse 
interklub-atletiek op Strathvaal 
moat inwyding van hul nuwe at
letiekbaan. 

atletiek op Bill Swart Ovaal -
Wes- Noord- en Suid-Trfansvaal 
sal d•aelDeem. 

1 Maart: P.iU.-atletiekkampioen. 
skappe op Bill Swart Ovaal. 
5 en 12 Maart: Llga-atletiek. 
15 Maart: Wes-Transvaalse ju
nior atletiekkamploenskappe. 
22 Maarl: Wes.Transvaalsa se
nior atletlekkampioenskappe. 

26 Maart: Eeufeesrugby, onder 
meer Oudstudente tean Kwaggas. 
29 Maart: P.U.-gedenk-atletlekby
eenkoms. 

Mnr. Malan bet gese dat die 
vol program ook sal di•an as 
goeie voorbereidhtg vir die at:. 
letiekspan wat die Puk In .Julie 
oorsee wil stuur. 

Volgende jaar doen di•a eerste
jaars nle meer soggens ILggaams
oefenlnge nle, maar wei in die 
middae van 4.00 nm. 

Volgans mnr. Malan bled dit 
die kosbuise 'n guide geleent
heid om die eerstejaars self sag
gens op 'n kosbuisbasls ,,lig
gaamlik op te VO'ad". Hy bet 
die boo puitgepreek dat daar 
volgende jaar 'n groter algeme
ne belangstelllng in spot sal 
weas. 

Aile sportsoorte behoort vol.. 
gende jaar 'n oplewlng te toon 
en 'n beroep is gedoen op aJ1e 
sportmense om die vakansle te 

26 Februarie: inter.provinsiale gebrulk om te oefen. 

u Vleispasteitjies met 

~ous, asseblief . 

tamatie-
II 

• • 

te kry by u kafeteria. 

(EDMS.) BPK. 

Tonwtraat 92 Telefoon 5032 

POTCHEFSTROOM 

Ons hou alles aan wat dames benodig -

Nuwe voorrade van rokke en nogwat word 

gedurig uitgestal. 
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i 
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Mej Bea M.arals, wat namens In die koshulsllga-sport gevaar 
Kla.werhof die George Booyen&- ihet. 
trofee ontvang vlr die koshuls - toto: Fotokuns. 
wat oor die algemeen die beste 

Rekord vir tecile Malan 
Die pragpoging van .Cecile Malan om Anna Fick se agt

jarige Wes-Transvaalse rekord in die w.erpskyf met 10 duim 
tot 152 vt. 9 dm. te verbeter, was die beste vertoning van die 
atletiekbyeenkoms wat Saterdag 5 Oktober op die Bill Swart 
Ovaal in Potcbefstroom gehou is. 

Hoewel die byeenkoms nie 
'heeltemal aan die V'arwagtings 
voldoen bet nie, is daar tog 'n 
paar goeie vertonings gelewer. 

Willie Olivi•ar bet uitgebllnk 
met 'n tyd van 8 min . 24 sek. 
i·n die 3000 meter. Die vertoning 
is des te meer merkwaardig as 
in ag gen•aem word dat by son
.der veel teenstand gehardloop 
bet. 

Dawid Booysen bet bewys dat 
sy Suid-Afrikaanse rekord van 
61 voet 7!dulm In di~ gewigstoot 
nie blote geluk was nie, toe by, 
met dybesering en a!, die sestig 
voet-merk waer eens verbyge
sttot het om 'n afstand van 60 
voet 6t duim te bebaal. Hy bet 
ook die werpskyf met ' n afstand 
van 163 voet 7l duim gewen. 

Ander Pukka wat uitgeblink 
bet, was Willie van der WesL 
buizen (100 meter - 10.7 sek. ; 
200 meter - 21.6 :;ek.). Fanie 
van Zijl (800 mel!<!r - 1:59.6; 
1500 meter - 4:5.1) en Bea Ma
rais (400 meter - 1:1.1). 

'n Baie goeie vertoning is deur 
A Westermann, 'n junior, g<!le
wer toe by die 1500 meter vir 

juniors gewen bet in die goeie 
tyd van 4 min. 7.1 sek. Daar 
kan nog ba~a van hierdle atleet 
verwag word. 

Van Zyl haal 
wereldlys 

Fanie van Zljl is die enigste 
Puk wat vanjaar die wereld-at
Jetlekrang!y8 kon haal. Volgens 
di•a Augustus.uitgawe van die 
tydskrlf World Spor~ verskyn 
sy naam 23ste op die lys van 
beste vertonings in die my! ge
durende 1968. 

Ander Suld-Afrikaners wat in 
die Jys ingesluit Is, is Paul 
Nash (•aerste en vierde in die 
100 en 200 meter onderskeidellk), 
De Vllliers Lamprecht (sewen
de in die my!), Susan du Ples
sis (sawende in die hoogspring 
vir dames), Teresa van Rena
burg (agste in die 100 meter 
vir dames), Sakkie van Zyl (ne
gende in die 200 mater), .John 
van Reenen (veertiende in werp
skyf) en Annatjie Botha (vear
tlende in die 400 meter vir da
mes). 

UITSLAE 
Die uitslae van die krieketligawedstryde wat Saterdag 5 

Oktober gespeel is, is soos volg: 
P.U vs STILFONTEIN. 
Eerste span: 
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V ersterking 

tennisklub 

. 
VIr 

Die inskrywing5 van Heloise 

van die O.V.S., Johan Malan, ju. 

Burger, junior tenniskamploene 

nior kampioen van Was-Trans

vaal en 'n aantal ander belowen

de jong spalers by die Puk, be

hoort die tennisklub volgende 

jaar aansienlik te versterk. Bel

de mej. Burger en Johan Malan 

hat reeds te kenne gegee dat 

bulle beslis Puk to kom. 
Die Puk sal moontllk volgen

de jaar oor die sterkste tennis
span ooit besklk, aangesien ge
vestigd•a spelers J>OOS Christo van 
der Walt, Piet Mitchell, Nic,o 
Bothaz, Pieter de Villiers, A1'i

thea van Loggerenberg, RJheta 
Smith '2n ander volgende jaar 
nog vir die Puk beskiklbaar sal 
wees. 

BANE 
Benewens al die nie-lede wat 

ook nog van die ban•e gebrulk 
maak. bet die tennisklub van
jaar oor meer as 'n honderd le. 
de beskik. In die lig hiervan is 
die sewa bane waaroor die Puk 
tans beskik, heeltemal ontoe
relkend. 

Met nog slegs 'n paar wed
stryde oor, is die Puk soe eerste
span nog onoorwonne en die 
kanse is goed dat bulle vanjaar 
die eerste llga kan buit. 'n Leam
te wat egter sterk s.angevoel 
word, is die gebl"ak aan 'n vol
tydse afrigter. Alleen as die Puk 
oor 'n bekwame afrlgter beskik, 
sal met die grol!ar universitelte 
gekompeteer kan word. 

Stilfontein: 174 vir 9 (verklaar) : 
(L. Metzer 33, .J. Coetzee 4/56) . 
P.U.: 73 vir 4 (F. Nel 25, J 

Kruger 24, .J. Levy 3/21). 

PR'O R'EGE-PERS BPK. 
Tweede span 

Stilfontein :97 (J. der Kinderen 
5/5 insluitende drie-kuns, A. de 
Bruin 3/38) 
P.U.: 201 vir 7 (A. de Bruin 71, 
F. Loots 31, Strydom 4/59) . 

TE'LK~A~RT 
GWV GP 

Kompleks 4 3 0 117 
'Dhaba Jah 4 3 0 1 17 
Dawle Dup 4 2 2 0 10 
Dorp 4 2 2 0 10 
Over de Voor 4 1 3 0 5 
Person eel 4 0 4 0 0 

Die W aPad word gedruk deur 
Ensllns die Drukkers, :Potgleter
straat Sl, Potchefstroom, vlr die 
ult&'ewers, die Studenteraad van 
die :P.U. vir C.H.O. 

bied u die geleentheid van die jaar. 

Tomstraat. 

Fantastiese afslag op: * STUDIEBOEKE * BOEKE VIR ONTSPANNING 

·50% v1r verkope op rekening 
PLUS 

'n verdere 10% vir Kontant. 

Telefoon 3'21. 
POTCHEFSTROOM. 
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